PRIJSLIJST

IT SAILHÛS

2018

SAILWISE

It Sailhûs
Genieten van de mooie Friese natuur, cultuur snuiven en sûkerbôle
eten. Ontdek Friesland vanuit één van onze appartementen in het
unieke watersportcentrum It Sailhûs. “De wind door je haren”, buiten
actief bezig zijn en op en om het water en grenzen verleggen.
It Sailhûs beschikt over vier prachtige, volledig toegankelijke 4tot 6-persoons appartementen. De appartementen zijn ruim van
opzet en voorzien van alle comfort: naast een grote woonkamer
zijn er twee slaapkamers en twee badkamers. Elk appartement
is rolstoeltoegankelijk en onder andere voorzien van hoog/laag
bedden en aangepast sanitair, een tillift en een toegankelijke keuken.
Neem voor boekingen telefonisch contact op of mail: 0228 - 350756
of boekingen@sailwise.nl.

Prijslijst It Sailhûs - 2018
Verblijf
Weekend: vrijdag 18 uur - maandag 10 uur
Midweek: maandag 14 uur - vrijdag 15 uur
Week: vrijdag 18 uur - vrijdag 15 uur

Laagseizoen
€ 320,€ 320,€ 495,-

Middenseizoen
€ 395,€ 450,€ 675,-

Hoogseizoen
€ 500,€ 600,€ 795,-

De basisprijzen zijn inclusief btw en op basis van logies.

Seizoenen:
Laagseizoen:
Middenseizoen:
Hoogseizoen:

november t/m april
mei t/m half juni en half september tot eind oktober
half juni t/m half september. Daarnaast ook schoolvakanties, feestdagen
en bijzondere evenementen (bijvoorbeeld de Sneekweek).

Bijkomende kosten:
Reserveringskosten (€ 25,-), schoonmaakkosten (€ 60,-), bedlinnenpakket (€ 8,00 p.p.
verplicht), toeristenbelasting (€ 1,- p.p.p.n.) en borg (€ 300,-).
• Extra schoonmaakkosten van € 60,- bij het meenemen van een hulphond.
• Extra bedlinnenwissel op aanvraag, €8,00 per bed.
• Gebruik wasmachine wassen en drogen op aanvraag, per keer €5,-.

Zorg tijdens uw vakantie
Tijdens uw verblijf kunt u de professionele zorg blijven ontvangen die u gewend bent. Deze wordt
verleend door Comfortzorg. Via Comfortzorg is het ook mogelijk om alle benodigde hulpmiddelen te
(laten) bezorgen. Dit kunt u regelen door te bellen met telefoonnummer: 0900 - 234 1234.
Vaarmateriaal
Met ingang van komend seizoen kunt u bij ons nu ook aangepast vaarmateriaal huren, prijzen hiervoor
zijn op aanvraag. Tevens zijn in de nabije omgeving niet aangepaste zeilboten en sloepjes te huur. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met boekingen@sailwise.nl of 0228-350756
Informatie en reservering
Voor meer informatie en om te reserveren kunt u bellen of mailen met onze boekingsmedewerker:
0228 -350 756 of boekingen@sailwise.nl.

Voorwaarden
Op al onze watersportactiviteiten en vakanties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze
kunt u kosteloos bij ons opvragen of via onze website (www.sailwise.nl) raadplegen.
* NB: wijzigingen en drukfouten in data, tarieven en arrangementen zijn nadrukkelijk voorbehouden.

