
Tel +32 (0)3 384 02 23  | info@domeinmartinus.be |www.chateaulacolombie.com

Domein Martinus BVBA – Sniederspad 133 – B-2980 Halle Zoersel – RPM 0418 645 763
Succursale en France–Lieu dit Colombié F-47270 Saint-Caprais-de-Lerm – RCS Agen 789 673 688 – TVA FR 67 789 673 688 

 

 

HUURPRIJZEN

Hoog seizoen

Laag seizoen

€ 8 870

€ 7 750

MET SERVICE**

MET SERVICE**

€ 16 570

€ 15 550

Laag seizoen € 7 100 € 13 200

SELFCATERING WEEK-END*

SELFCATERING MIDWEEK*

SELFCATERING WEEK*

MET SERVICE**

Laag seizoen € 6 120 € 13 020

*enkel mogelijk in het laag seizoen

meet & greet by the "Chateau manager"
bedlinnen en opgemaakte bedden bij aankomst
handdoeken, strandlakens & badjassen

volledig ingerichte keuken

sauna & jacuzzi
verwarmd zwembad
  
heliport
opkuis na vertrek

 € 1500,00

- extra housekeeping
- heliservice

hierbij 
inbegrepen:

borg:

OPTIONEEL
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MET SERVICE** Elke ochtend staat er voor u een mooi ontbijtbuffet klaar. Na het ontbijt bespreekt de kok 
met u welke lunch, aperitief hapjes en diner u die dag wenst. Waar na de kok vertrekt om 
op de lokale marktjes zijn inkopen te doen.
De kosten worden later verrekend op vertoning van de aankoopbonnen.
De bereidingen van de maaltijden, het indekken, afruimen en afwassen gebeurt door ons 
team. 
Er wordt een zo optimaal mogelijke service geleverd met het accent op het behoud 
van uw privacy. Om deze nog meer te respecteren overnacht het personeel dan ook 
op een andere locatie.

KASTEEL MAXIMUM VERDELING:

AANKOMST & VERTREK

Week
Check-in vanaf zaterdag 16.00 uur – check-out zaterdag vóór 11.00 uur

Midweek 
Check-in vanaf maandag 16.00 uur – check-out vrijdag vóór 11.00 uur

Weekend
Check-in vanaf vrijdag 16.00 uur – check-out maandag vóór 11.00 uur

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn en te mogen bijdragen in het
welslagen van jullie vakantie.

Met vriendelijke groeten,
 

Master bedroom 2 personen optioneel: 4 personen badkamer 1
Lolita 1   2 personen    badkamer 2
Lolita 2   2 personen    badkamer 2
Loran   2 personen    badkamer 3
Lotte 1   2 personen    badkamer 4
Lotte 2   2 personen optioneel: 4 personen badkamer 4  
Louise   2 à 4 personen    badkamer 5
Garden house  2 personen optioneel: 4 personen badkamer 6

ALGEMENE INFO 2/2

VOORZIENINGEN Standaard is het kasteel voorzien van bedlinnen, handdoeken en badjassen voor
18 personen. Optioneel kan dit voorzien worden voor 24 personen mits meerprijs.
Gelieve ons wel op de hoogte te stellen zodat wij de housekeeping kunnen verwittigen.


