Kamerprijzen 2019
(prijs is per kamer)
van 1 april 2019 tot 1 oktober 2019
1 persoons villakamer
2 persoons villakamer
2 persoons luxe kamer
met balkon of tuin
2 persoons luxe kamer
1 persoonsgebruik

Kamer incl. ontbijt
€ 65,00
€ 80,00
€ 85,00
€ 115,00
€ 100,00

€ 130,00

€ 75,00

€ 90,00

van 1 januari 2019 tot 1 april 2019 en
van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020
Kamer incl. ontbijt
1 persoons villakamer
€ 60,00
€ 75,00
2 persoons villakamer
€ 80,00
€ 110,00
2 persoons luxe kamer
met balkon of tuin
€ 95,00
€ 125,00
2 persoons luxe kamer
1 persoonsgebruik
€ 70,00
€ 85,00
Alle kamers zijn voorzien van de volgende gemakken:
gratis draadloos internet, flatscreen TV, koffie/theefaciliteiten,
ruime douche en toilet, bedmaat 0,90 x 2,10m.
Een villakamer is een kamer in het monumentale huis.
(nb: er is geen lift aanwezig in het hotel)
De sfeervolle kamers bevinden zich op de tweede etage.
De luxe 4-sterren kamers zijn op de begane grond
en eerste etage in de hotelvleugel. Alle kamers zijn voorzien
van een balkon of veranda naar de mooie binnentuin.

Op de achterzijde van deze prijslijst
staat een selectie van onze arrangementen.
Voor meer informatie staan wij u graag
telefonisch te woord: 0516 452 555
@hotellunia
Hotel Restaurant Lunia

Arrangementen 2019
De volgende arrangementen kunt u het hele jaar bij
ons reserveren:
Wandel/fiets Arrangement
3 x overnachting inclusief ontbijt, 1 dag fiets huur en
wandel/fietsroutes
villakamer
€ 145,00 per persoon
luxe kamer
€ 155,00 per persoon
Hartverwarmend Arrangement
2 x overnachting inclusief ontbijt en 3-gangen diner
villakamer
€ 150,00 per persoon
luxe kamer
€ 160,00 per persoon
Kom mar es an Arrangement
2 x overnachting inclusief ontbijt, 1 x 4gangen diner
luxe kamer
€ 142,50 per persoon
File-vrij Arrangement
Op maandag een afspraak in het noorden?
Uitsluitend te reserveren van zondag op maandag.
best beschikbare kamer voor:
incl. ontbijt
hp
1 persoon
€ 65,00
€ 94,50
2 personen
€ 75,00
€ 134,00
Op de arrangementen geldt een toeslag van € 20,00 per kamer
per nacht voor 1 persoons gebruik voor de villakamer
of € 25,00 voor een luxe kamer. Als u telefonisch/per email
reserveert gelden er nooit reserveringskosten.
Voor onze hotel en restaurantgasten is het gebruik
van onze sauna kosteloos.
Kijkt u ook op onze website www.lunia.nl voor onze
seizoensgebonden arrangementen.
Wij hanteren de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Molenhoek 2
8421 PG Oldeberkoop
Telefoon: 0516 452 555
Email: info@lunia.nl
Website: www.lunia.nl

