Hier beleef je een topvakantie in groep!
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Verblijf in groep

Praktische informatie

Bosklassen - herbergformule - bivakhuis

Onze troeven

Onze troeven

Vakantiedomein Dennenheuvel
Mont des Pins 100

•

Gelegen in het natuurgebied ‘Mont-Pelé’ en vlakbij Durbuy

6941 Durbuy (Bomal-sur-Ourthe)

•

Sport- en speelterreinen, speeltuinen, buitenfitness, picknickveld, ...

•

Educatieve en sportieve activiteiten vanaf € 6 p.p. op wandelafstand

•

Een aanpalend bos

Contact: 0032 (0)86 21 21 36
info@dennenheuvel.be

Dichtsbijzijnde treinstation: Bomal-sur-Ourthe
Op wandelafstand (gratis bagagevervoer mogelijk)

Type verblijven

Vakantiedomein Dennenheuvel
•

66 kamers met toilet en douche, 304 bedden

In ons vakantiedomein Dennenheuvel en aanpalend bivakhuis

•

Comfortkamers tot 9 personen

Mont-Pelé bieden we 3 verschillende type groepsverblijven:

•

7 polyvalente zalen

Bosklassen

Bivakhuis Mont-Pelé

Scholen: -12 & +12 jaar - hoofdgebouw & bivakhuis

Herbergformule

Diverse groepen - hoofdgebouw & bivakhuis

Zelfkookformule

Diverse groepen - bivakhuis

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

•

Capaciteit van 58 personen

•

Een moderne, multifunctionele keuken

•

Een polyvalente zaal met projector en wifi

•

Een overdekte barbecuehoek

•

Banken om buiten te zitten

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Verblijf in groep

Praktische informatie

Bosklassen - herbergformule - bivakhuis

Kamers - maaltijden

Kamers
BOSKLASSEN
(Scholen: -12 & +12 jarigen)

LAAGSEIZOEN HOOGSEIZOEN

Bosklassen

2022-2023

€ 62,00

€ 72,00

2023-2024

€ 64,00

€ 74,00

Tarieven per kamer per nacht

Scholen: -12 & +12 jarigen

Hoogseizoen: periode tussen krokusvakantie en herfstvakantie

MAALTIJDEN
(Ontbijt, half- of volpension)

Volpension

-12 j.

+12 j.

€ 22,00

€ 24,00

Per persoon per nacht

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Praktische informatie

Praktische informatie

Kamers - maaltijden

Maaltijden - korting

Planning maaltijden:

Kamers
CHECK-IN: vanaf 16u 		

CHECK-OUT: vóór 10u

•

Deelnemers brengen hun eigen slaapzak, onderlaken en kussensloop mee.

•

Dagelijks kameronderhoud beperkt tot ledigen vuilnisbakjes.

•

Ontbijt: vanaf 8u00 		

•

Avondmaal: vanaf 18 u
Plan jullie maaltijden 2 weken vóór aankomst.

•

Locatie: in ons groepsrestaurant
Gelijkvloers

Bij een verblijf van 4 nachten: summier onderhoud van de badkamer.
Eindschoonmaak (te doen door groep):
•

Vuilbakjes ledigen en kamer op orde.

Geen meerkost voor speciale diëten (vegetarische -, lactose- en glutenvrije maaltijden
of maaltijden voor personen met andere geloofsovertuiging).

Maaltijden
•

Volpension: start met het avondmaal op de dag van aankomst en eindigt
met een picknick (‘s middags) op de dag van vertrek.

•

Korting
•

Per 10 kinderen krijgt 1 begeleider € 30 korting per nacht		

Wij voorzien water tijdens de maaltijden - andere dranken betaal je aan
groepstarief.

•

Jullie nemen actief deel aan de maaltijddienst
(o.a. tafels afruimen, indekken en afkuisen).

•

Breng een eigen brooddoos en drinkbus mee.

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be

4

Praktische informatie

Verblijf in groep

Extra’s

bosklassen - herbergformule - bivakhuis

Extra’s
•

Optionele extra’s		
			
Tapasbordje (3 pers.) 		

€8

Koude 5de maaltijd 		

€8

1L dagsoep

€4

			

Belegd broodje/ worstenbroodje

•

Herberg
formule

€ 3

Barbecuepakket (‘s middags of ‘s avonds)
Groepen vanaf 25 personen
3 vleesjes, 3 sauzen, 3 groenten, aardappelen,
houtskool en het gebruik van de BBQ.

+ €10 p.p bij volpension
- Reservering 1 week voordien gewenst. Meer praktische informatie voor een aangenaam verblijf in Dennenheuvel?
Vind je op pagina 9 tot 11!

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Praktische informatie

Kamers - maaltijden

Kamers - maaltijden

Kamers

Kamers
CHECK-IN: vanaf 16u 		

HERBERGFORMULE
(Groepen vanaf 25 pers.)

•

Deelnemers brengen hun eigen slaapzak, onderlaken en kussensloop mee.

•

Dagelijks kameronderhoud beperkt tot ledigen vuilnisbakjes.
Bij een verblijf van 4 nachten: summier onderhoud van de badkamer.

GEHELE JAAR
Kamer

€ 80,00

CHECK-OUT: vóór 10u

Eindschoonmaak (te doen door groep):
•

Vuilbakjes ledigen en kamer op orde.

Tarief per nacht

Maaltijden

MAALTIJDEN
(Volpension)

•

Volpension: start met het avondmaal op de dag van aankomst en eindigt
met een picknick (‘s middags) op de dag van vertrek.

Volpension

€ 25,00
Per persoon per nacht

•

Wij voorzien water tijdens de maaltijden andere dranken betaal je aan groepstarief.

•

Jullie nemen actief deel aan de maaltijddienst
(o.a. tafels afruimen, indekken en afkuisen).

•

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Breng een eigen brooddoos en drinkbus mee.

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Praktische informatie

Praktische informatie

Maaltijden - extra’s

Extra’s

Planning maaltijden:
•

Ontbijt: vanaf 8u00 		

•

Avondmaal: vanaf 18 u

•

3 vleesjes, 3 sauzen, 3 groenten, aardappelen,
houtskool en het gebruik van de BBQ.

Plan jullie maaltijden 2 weken vóór aankomst.
•

Barbecuepakket (‘s middags of ‘s avonds)

Locatie: in ons groepsrestaurant

+ €10 p.p bij volpension

Gelijkvloers

- Reservering 1 week voordien gewenst. -

Geen meerkost voor speciale diëten (vegetarische -, lactose- en glutenvrije maaltijden
of maaltijden voor personen met andere geloofsovertuiging).

Extra’s
Meer praktische informatie voor een aangenaam verblijf in Dennenheuvel?

•

Vind je op pagina 9 tot 11!

Optionele extra’s		
			
Tapasbordje (3 pers.) 		

€8

Koude 5de maaltijd 		

€8

1L dagsoep

			 € 4

Belegd broodje/ worstenbroodje

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

€ 3

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Verblijf in groep

Praktische informatie

Bosklassen - herbergformule - bivakhuis

Kamers

Kamers

BIVAKHUIS MONT-PELÉ

Bivakhuis
Mont-Péle

(Zelfkookformule)

LAAGSEIZOEN HOOGSEIZOEN
1 nacht

€ 850,00

€ 950,00

2 nachten

€ 600,00

€ 700,00

Zelfkook- of jeugdherbergformule
Capaciteit tot 58 personen

Tarief per nacht

Hoogseizoen: weekends & schoolvakanties

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Praktische informatie

Maaltijden & dranken

Kamers - eindschoonmaak

Maaltijden & dranken

Kamers
CHECK-IN: vanaf 16u 		

Verblijf in zelfkookformule
•

Bestellen traiteurmaaltijden (à la carte) - Op aanvraag

•

Bestellingen bij de bakker in de buurt

Eindschoonmaak

Verblijf in herbergformule
•

Deelnemers brengen hun eigen slaapzak, onderlaken en kussensloop mee.

•

1 dag voordien vóór 17 u ons te bezorgen

CHECK-OUT: vóór 10u

Te doen door groep:

Bestellingen bij de bakker in de buurt
1 dag voordien vóór 17 u ons te bezorgen

•

Vuilbakjes ledigen, kamers op orde en poetsen van de keuken.

OF
•

Traiteurmaaltijden (volpension)

€ 15,00

Per persoon per nacht

•

Kies voor onze eindschoonmaakforfait: € 300

- Reservering 1 week voordien gewenst. Dranken
•

Meer praktische informatie voor een aangenaam verblijf in Dennenheuvel?
Vind je op pagina 9 tot 11!

Bestel je dranken aan groepstarief.

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Praktische informatie

bosklassen - herbergformule - bivakhuis

Checklist voor aankomst - varia

Checklist voor aankomst
3 maanden vóór aankomst:
•

Contacteer ons voor het boeken van je activiteiten aan het meest
voordelige tarief. Deze worden verrekend op de verblijfsfactuur.
2 weken vóór aankomst:

Praktische
informatie
Checklist voor aankomst - varia - bagagetransport - activiteitenaanbod voorschot & annulering

•

Bezorg ons de ingevulde prestatiefiche +
deelnemerslijst met geboortedata

•

Breng ons op de hoogte van de dieetwensen en allergieën.

•

Plan reeds je verblijf en bestel alvast je dranken en extra’s.

•

Spreek de planning van de maaltijden met ons af.

•

Reserveer je bezoekersmaaltijden.
Vraag je gratis bagagetransport aan vanaf het station Bomal-sur-Ourthe.

Varia
•

Buschauffeur: los- en laadzone beschikbaar.

•

1 dagzaal per groep gratis (extra zalen betalend, mits beschikbaar).

•

Komen jullie met de trein? Wij transporteren gratis jullie bagage vanaf
het station Bomal-S/0 en terwijl doen jullie een fotozoektocht (2 km)
te voet.

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be

10
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Praktische informatie

Bagagetransport - activiteitenaanbod

Voorschot - annulering - facturatie - waarborg

Bagagetransport
Kom je met de trein?

Voorschot
•

300 dagen voorafgaand aan verblijf

Dan zorgen wij gratis voor jullie bagagetransport vanaf het station
Bomal-sur-Ourthe. Dennenheuvel ligt op 2,5 km, ongeveer 30 min

Annulering

wandelen. Tijdens jullie wandeling naar ons vakantiedomein voorzien we
een ludieke fotozoektocht.
Ophaaluur af te spreken 2 weken voor aankomst!

•

Tussen 250 en 90 dagen voor aankomst: 25 % van de totale verblijfsprijs

•

Minder dan 90 dagen voor aankomst: 100 % van de totale verblijfsprijs
Annulaties gebeuren steeds schriftelijk via info@dennenheuvel.be.

Facturatie

Activiteitenaanbod
Keuze uit ons ruim activiteitenaanbod aan voordeeltarief:

•

vervoer of per bus of wij regelen vervoer voor jullie.
Vraag naar onze activiteitenmap = steeds de beste prijs voor je activiteiten!

Mogen wij vragen de facturatiegegevens te bezorgen op moment
van reservering.

o.a. kajakken, mountainbiken, bosexcursies, safari- en dierparken,...

We bieden activiteiten ter plaatse, bereikbaar te voet, met het openbaar

10 % van de totale verblijfsprijs (nachten + maaltijden)

Waarborg
•

Voor het huren van ons bivakhuis dient een waarborg van
€ 400 betaald te worden.

Op onze tarieven kunnen we mogelijks prijswijzigingen doorvoeren.

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be
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Vragen ?

Nog vragen?

Notities

Nog
Vragen?
Contacteer ons via info@dennenheuvel.be.
We helpen je graag vrijblijvend verder met
je groepsreservering.

Meer info? Surf naar www.dennenheuvel.be

Reserveren?

086 21 21 36 of info@dennenheuvel.be

