WEEKEND–ARRANGEMENTEN
prijslijst 2019
De prijslijst is gebaseerd op het PRIVACY principe: u heeft met uw groep altijd het ALLEENRECHT van de
groepsaccommodatie. De prijsindeling is gebaseerd op groepsgrootte. Voor kleinere groepen: prijzen op
aanvraag.
De prijzen zijn:
Inclusief:
lakenpakket, energiekosten en eindschoonmaak
Exclusief:
handdoekpakket (€ 4,-) en de plaatselijke toeristenbelasting (€ 30,- per nacht voor de hele
groep)
Hotelservice:
€ 10,- per persoon per weekend: gedekte bedden en handdoekenwissel naar behoefte.

‘STERREN’ – WEEKEND ARRANGEMENT - HALF-PENSION
vanaf 40 pers.

25-39 pers.

Aankomst: vrijdag v.a. 17:00 uur Vertrek: zondag 17:00 uur
Inclusief 1x ontbijtbuffet, 1x 3-gangen dagmenu en 1x brunch
€ 135,€ 167,50
Aankomst: vrijdag v.a. 17:00 uur Vertrek: maandag 10.00 uur
Inclusief 2x ontbijtbuffet, 2x 3-gangen dagmenu en 1x brunch
€ 165,€ 197,50
november t/m maart: € 20,- korting per persoon

‘WELKOM BIJ DE TEUTEN’ - WEEKEND ARRANGEMENT - VOL-PENSION
vanaf 40 pers.

25-39 pers.

Aankomst: vrijdag v.a. 17:00 uur; Vertrek: zondag 17:00 uur
Inclusief 1x ontbijtbuffet, 1x lunchpakket,
€ 157,50
€ 197,50
2x 3-gangen- dagmenu en 1x brunch
Aankomst: vrijdag v.a. 17:00 uur; Vertrek: maandag 10.00 uur
Inclusief 2x ontbijtbuffet, 1x lunchpakket,
€ 187,50
€ 227,50
3x 3-gangen- dagmenu en 1x brunch
november t/m maart: € 20,- korting per persoon
Huisdieren in overleg toegestaan € 10,- per huisdier per weekend.
Naast de standaardarrangementen maken wij voor u ook arrangementen op maat, met compleet
programma. Vraag om een vrijblijvende offerte.
De samenstelling van de arrangementen is in onderling overleg te wijzigen, zie
www.deputsehoevecatering.nl of bel De Putse Hoeve Catering 06-53 48 51 85.
KOFFIE/THEE/BAR VOORZIENING:
Buiten de maaltijden om kunt u zelf koffie en thee zetten in uw eigen keuken.
De groepen die op basis van half- of volpension verblijven krijgen bij aankomst een standaard voorraad
koffie, koffiemelk, suiker en thee aangeboden. Deze gratis voorziening vraagt wel van u zelf de kopjes te
wassen in uw eigen keuken. Voor de bar zie onderaan deze prijslijst.
Z.O.Z.

WEEKEND ZELFVERZORGING
prijslijst 2018
U heeft met uw groep altijd het ALLEENRECHT van de gehele groepsaccommodatie, terwijl u voor de
maaltijdbereiding een goed ingerichte keuken ter beschikking staat.
Groepsgrootte maximaal 48 personen, er zijn 22 slaapkamers.
De huurprijs is:
Inclusief:
- lakenpakket
- eindschoonmaak
Exclusief:

- de plaatselijke toeristenbelasting (€ 30,- per nacht voor de hele groep)
- energiekosten
- desgewenst zijn handdoekpakketten te huur € 4,- per pakket.

WEEKEND
(groepsgrootte maximaal 48 personen)

vrijdag 17.00 uur - maandag 10.00 uur

november t/m maart

april t/m oktober

€ 2.750,-

€ 3.250,-

SPECIALE PERIODES:
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

vrijdag 19 april 17.00 uur
woensdag 29 mei 17.00 uur
vrijdag7 juni 17.00 uur

- dinsdag 23 april 10.00 uur
- maandag 3 juni 10.00 uur
- dinsdag 11 juni 10.00 uur

€ 3.550
€ 4.100
€ 3.800

BAR:
U treft in de Putse Hoeve een goed ingerichte bar aan met koelingen, tapinstallatie, spoelbak en vele soorten
glazen.
Voor de drankvoorziening heeft u de keuze uit:
♦

Het zelf meebrengen (van een gedeelte) van de drank. U zorgt dan voor vertrek dat de bar en het
glaswerk goed schoon zijn gemaakt. U laat het achter zoals u het aantrof.

♦

U neemt de drank af van de Putse Hoeve Catering en verzorgt de bar zelf tegen sterk gereduceerde
prijzen (zie: www.deputsehoevecatering.nl).
Alle dranken die standaard op voorraad staan worden afgerekend per fles m.u.v. tappils per fust van
20 liter. Bij zelfverzorging van de bar houdt u deze dus ook zelf schoon en spoelt u zelf de glazen,
etc.

♦ U kiest voor bediening achter de bar op nader overeen te komen uren tegen reguliere horeca prijzen.
Wij schenken dan uw drankjes in en houden de bar schoon en spoelen de glazen etc.

