Beste gast,

U heeft zojuist een vakantie geboekt op Strandpark De Zeeuwse Kust. Wij kijken al uit naar uw komst en
wij hopen u ook!
Graag willen wij een aantal mogelijkheden bij u onder de aandacht brengen om uw verblijf nog
aangenamer te maken door extra services aan te bieden.
Bedden opmaak service:
Om er voor te zorgen dat u meteen kunt beginnen met genieten van uw vakantie, bieden wij u de mogelijkheid aan om uw bed op te laten maken voor € 12.50 per bed. Dit is niet mogelijk voor de kinderbedjes.
Boodschappen pakket:
Door het bestellen van een boodschappen pakket bij aankomst hoeft u zich niet meer druk te maken over
de
boodschappen die u nog moet doen voor de vakantie. Hieronder leest u wat er in het boodschappen
pakket zit:
Melk, jus d’orange, frisdrank, boter, afbakbroodjes, crackers, vleeswaren, kaas, jam, afwasmiddel,
toiletpapier, thee, koffie, koffiefilters, koffiemelk, suiker, koekjes, soep, fles wijn, chips en nootjes.
De kosten hiervoor bedragen € 55,00. Om te zorgen dat alle producten er zijn wanneer u aankomt, dient u
minimaal 3 dagen voor uw aankomstdatum uw bestelling aan ons door te geven voor 12.00 uur
‘s middags.
Culinair genieten:
Heeft u tijdens uw verblijf ook geen zin om iedere dag te koken en de vaat te doen?
Boek dan dit heerlijke arrangement en laat u verrassen door onze koks. Zij verwennen u met o.a.
smaakvolle streekproducten. Een glas wijn bij aankomst, een verrassingsmenu en een lunch in Strand Café
DOK. De kosten hiervoor bedragen € 40,00 per persoon exclusief dranken.
Feestpakket:
Heeft u iets te vieren tijdens uw verblijf bij ons op Strandpark De Zeeuwse Kust? Boek dan het feestpakket.
Wij zorgen dat op de gewenste dag, de accommodatie wordt versierd met slingers en ballonnen, u krijgt
een fles wijn en een heerlijke vers gebakken appeltaart met een verjaardagskaart. Voor € 25,00 per
pakket.

Ontbijtservice:
Hoe heerlijk is het dat u tijdens uw verblijf op Strandpark De Zeeuwse Kust gebruik kan maken van een
lekker ontbijt?
U kunt plaats nemen aan een voor u gedekte tafel in Strand Café DOK.
Het ontbijt is dagelijks van 08.00 uur – 10.30 uur. De kosten hiervoor bedragen € 12,50 per volwassene
en € 6,50 per kind. Wanneer u de ontbijtservice voor 7 dagen boekt betaalt u er slechts 6.

Babylakenpakket: Dit pakket bestaat uit een dekentje en onderlaken dat u kunt gebruiken in de
babybedjes. € 8,00 per pakket.

Keukendoeken: Wij verzorgen met dit pakket ook de keukendoeken voor u; een handdoek en theedoek. Zo hoeft u helemaal niets meer mee te nemen van thuis! € 5,00 per pakket.

Mocht u gebruik willen maken van bovenstaande services dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven
via info@dezeeuwsekust.eu of telefonisch via 0111 - 46 82 82.
Wanneer u gebruik maakt van een van bovenstaande services is het niet meer mogelijk om deze af te
zeggen.
De factuur zal naar u worden toegestuurd en wij verzoeken u deze vooraf aan ons te voldoen.

