PRIJSLIJST 2022
DE LORK
www.lork.be

PRIJSLIJST III SCHOLEN
Buitengewoon onderwijs, Kleuterscholen, Lagere school, Middelbare school,
Hoger onderwijs, Universiteiten, Scholen voor Volwassenenonderwijs
BASISFORMULES:
Prijs per persoon
per verblijf

Kleuter
Lager /
Middelbaar
Hoger

2 dagen/
1 nacht

3 dagen/
2 nachten

4 dagen/
3 nachten

5 dagen/
4 nachten

36,90 euro
50,05 euro

62,40 euro
84,80 euro

119,55 euro

154,30 euro

51,75 euro

87,70 euro

123,65 euro

159,60 euro

Volpension van middagmaal 1e dag tot en met middagmaal laatste dag.
Inclusief: overnachtingen, maaltijden, 4-uurtjes en toeslag 1e nacht.

OPTIES
Huur lakenpakket
Koffiepauze
Extra dagzaal - (1)
Extra kamer - (2)
Toeristentaks: voor +7 jarigen
( is inbegrepen in de vermelde prijzen )
Huur springkasteel
Huur klimmateriaal
Huur spelenparcours

7,75 euro
1,90 euro
58 euro / dag
40,25 euro / dag
0,25 euro / persoon, nacht
35,00 euro
25,00 euro
35,00 euro

(1) - Per 30 deelnemers heb je recht op een dagzaal
(2) - De minimale bezettingsgraad per kamer bedraagt 3,5 personen
ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN
•
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen omwille van wettelijke
•
of economische verplichtingen. De juiste prijs wordt weergegeven op de offerte.
•
Per verblijf kies je voor een formule in volpension. Onze prijzen voor
•
overnachting en maaltijden zijn berekend op deze formule. Vraag voor
•
afwijkende formules naar een prijsofferte.
•
Onze prijzen zijn geldig voor een minimumbezetting van 30 personen.
•
in de maanden februari tot en met november, in december en januari
•
geldt een minimum bezetting van 80 personen.
•
Een volledige gedetailleerde prijslijst is in het huis ter beschikking.
•
Gratis leerkrachten: kleuter en lager: 1 per 10 leerlingen, Middelbaar: 1 per 15
•
Gratis leerkrachten: Hoger: 1 per 20 studenten, Bijzonder onderwijs: 1 per 6
• De prijslijst is geldig voor verblijven van
• Laatst bijgewerkt:

1/1/2022 en 31/12/2022
do 21 / 10 / 2021

