Hottentot Stay
EXTRAATJES

HOTTUB
Graag een extra wellness-toets bij je
Family Retreat? Boek dan onze hottub
als extraatje!
Inclusief
Fles cava + hapje
Bio-vruchtensap voor de kids
Hout om te stoken
€150 / nacht

FOOD FORMULES - KLEINE HONGER
Geen zin om zelf eten te voorzien? Ook daar hebben we aan gedacht!
Hieronder zie je onze food formules, die je kan doorgeven bij je reservatie.
We houden graag rekening met allergieën of intoleranties.

Ontbijt: €25 pp, €15 per kind
Brunch Deluxe (Piper champagne): €45 pp
Picknick: €25 pp, €15 per kind

Vragen over de extraatjes?
Aarzel niet ons te contacteren.

Hottentot Stay
FOOD FORMULES - GROTE HONGER
Voor de grote honger 's avonds, hebben we
2 BBQ opties.
Bij de DIY-formule krijg je alle ingrediënten
om er een zalig avondmaal van te maken en
bak je op een authentieke BBQ. Keuvel
gezellig op de boomstronken rond het vuur
tot je feestmaal klaar is.
DIY BBQ: €40 pp, €20 per kind
3 x vlees (of 2 x vlees en 1 x vis), groenten,
brood en sauzen

Bij de Hot & Hof- formule staat slow cooking
centraal en bak je op de Green Egg. No worries,
deze is ready to use en je krijgt de nodige
instructies van ons.
Eten doe je in het verwarmde Karrenkot, waar de
tafel voor jullie gedekt staat.
Verwacht je aan een heerlijk 3-gangen menu met
aangepaste wijnen.
Hot & Hof BBQ : 3 gangen met
aangepaste wijnen: €60 pp, €30
per kind

Vragen over de extraatjes?
Aarzel niet ons te contacteren.

Hottentot Stay
PRAKTISCH

De huur van de glampingtent is op basis
van volledige exclusiviteit: je bent dus
alleen op ons domein met jouw
gezelschap en kan zo optimaal genieten.
Bij het boeken van een overnachting in
de glampingtent is inbegrepen:
Heerlijk opgemaakt bedjes met echte
matras, inclusief bedlinnen
Mooi ingerichte boho tent met
sfeerverlichting
Welkomsaperitiefje, ook nietalcoholisch

FAQ's
Hoe laat kunnen we op het terrein terecht?
Check-in 17u00, check-out om 12u.
Is er sanitair aanwezig?
Er zijn uiteraard wc's voorzien. Douches zijn niet aanwezig.
Zijn er linnen inbegrepen?
Bedlinnen en donsdekens zijn aanwezig. Handdoeken dien je zelf mee te nemen, tenzij je de hottub
optie bijboekt, dan voorzien wij deze.
Is er parking aanwezig?
Er is parkeerplek voorzien. Je dient je spullen wel nog tot aan de tent te dragen.
Is er verlichting aanwezig?
Aan de tent zorgen we voor voldoende sfeerverlichting. Er is ook een zaklamp aanwezig voor
als je 's nachts naar de wc zou willen.

