
 
 

 

Hotelprijzen 2020 
 

Keukenhofperiode  
Met min 2 nachten verblijf  
Inclusief ontbijt   20 Maart 2020 – 10 Mei 2020 

 

Standaardkamer   120.00 per kamer per nacht 2 personen  

     107.00 per kamer per nacht 1 persoon 

 

Classickamer  135.00 per kamer per nacht 2 personen 

     122.00 per kamer per nacht 1 persoon 

 

Familiekamer  139.00 per kamer per nacht 2 personen 

     126.00per kamer per nacht voor 1 pers 

     172.00 per kamer per nacht voor 3 pers  

     205.00 per kamer per nacht voor 4 pers 

 

 
 
 



 
 
Hoogseizoen  
Geen minimumverblijfsduur 
Ontbijt optioneel 29 Mei – 31 Mei 2020 Hemelvaart  
     30 juli – 01 Augustus 2020 Castle fest  
Standaardkamer  92.50 per kamer per nacht 

Classic kamer  107.50 per kamer per nacht 

Familiekamer  112.50 per kamer per nacht 2 pers 

3e en 4e persoon betalen ieder euro 20.00 extra per nacht 

 
Uitzonderingen 

Corso 24 april en 25 april  
Pasen 09 april , 10 april , 11 april en 12 april aankomst 
Kamers inclusief ontbijt en minimum van 2 nachten 
Standaardkamer  euro 140.00 per kamer per nacht 2p 

     Euro 127.00 per kamer per nacht 1 p 

Classickamer  euro 155.00 per kamer per nacht 2p 

     Euro 142.00 per kamer per nacht 1 p 

Familiekamer  euro 226.00 per kamer per nacht 4p 

     Euro 193.00 per kamer per nacht 3 p 

     Euro 160.00 per kamer per nacht 2 p 

     Euro 147.00 per kamer per nacht 1 p 



 
 

 

Formule 1 races 30 april – 03 mei  
Prijzen zonder minimum verblijf en ontbijt optioneel 
Standaard  euro 115.00 per kamer per nacht 

Classic  euro 130.00 per kamer per nacht 

Familie   euro 135.00 per kamer per nacht 

 

Midden seizoen 
Geen minimum verblijf. 
ontbijt optioneel  11 mei – 28 Mei 2020 

     01 Juni – 29 Juli 2020 

     02 Augustus – 30 september 2020 

 

Standaardkamer  euro 75.00 per kamer per nacht 

Classickamer  euro 90.00 per kamer per nacht 

Familiekamer  euro 100.00 per kamer per nacht 

Elke 3 en 4e persoon toeslag euro 20.00 per persoon 

 

 

 

 



 
 
 
Laagseizoen   
Geen minimum 
Ontbijt optioneel 01 januari – 19 maart 2020 

     01 oktober – 31 december 2020 
 

Standaardkamer euro 72.50 per kamer per nacht ex ontbijt 

Classic   euro 82.50 per kamer per nacht ex ontbijt 

Familiekamer euro 92.50 per kamer per nacht ex ontbijt   

 
Euro 20.00 toeslag voor 3e persoon en euro 20.00 toeslag 
voor 4e persoon. 

 

Voorwaarden: 
Alle tarieven mogen tot 3 dagen voor aankomst kosteloos 
geannuleerd worden.  
Annuleren of wijzigen binnen deze 3 dagen kost 1 
hotelovernachting. 
Babybedjes altijd op aanvraag, kosten euro 15.00 per 
bedje  
Kinderen onder de 6 jaar zijn gratis bij het ontbijt. 
Ontbijt euro 12.50 per persoon 


