Verhuur van Quartier
hutten in Luxemburg
te huur op

4-persoons hutten

U gaat kamperen, maar hoeft uw tent niet mee te brengen, makkelijk als u
een fietstocht, of wandeltocht maakt, of met de motor onderweg bent en
niet veel bagage wilt meenemen. Of u kampeert al bij ons en krijgt
bezoekers die ook graag willen blijven overnachten.

Quartier Hut opent,

Wanneer u wakker wordt en de deuren van uw
staat u op uw vlonder en u voelt u zich één met de natuur.

Quartier Hut

L-7633
Larochette/Medernach
tel. +352-837186
fax +352-878323
e-mail :
info@kengert.lu
homepage :
www.kengert.lu

Onze
hutten zijn kleinschalige accommodaties zonder
inventaris die per nacht te huur zijn, men dient zelf een slaapzak mee te
brengen, er zijn 4 bedden in elke hut. Er is een elektrische verwarming,
verlichting en een stopcontact. Voor de hut staat een picknicktafel.
Roken en koken is in de hutten niet toegestaan. Douchen en wassen in
het campingsanitair is in de prijs inbegrepen.
In ons restaurant kunt u ’s ochtends ontbijten en ’s avonds à la carte eten.

Tarieven 2017
U kunt gebruik maken van alle faciliteiten van de camping, o.a. zwembad,
wasserette, restaurant, supermarkt, ...
We berekenen geen reserveringskosten voor de hutten, wel dient u het
gehele huurbedrag van te voren te betalen.
Wij verzoeken u de hut op de vertrekdag voor 12:00 te verlaten, op uw
aankomstdag kunt u er vanaf 14:00 uur terecht.
Prijs per nacht, inclusief stroomverbruik, douches en gratis WiFi :
van 1 juli tot 15 augustus 2017
met 1-2 personen : 40,00 eur
met 3 personen : 50,00 eur
met 4 personen : 60,00 eur
huisdier : toegestaan, 2,00 eur per nacht extra
van 1 maart tot 1 juli 2017
van 15 augustus tot 8 november 2017
met 1-2 personen : 30,00 eur
met 3 personen : 40,00 eur
met 4 personen : 50,00 eur
huisdier : toegestaan, 2,00 eur per nacht extra

