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Prijzen Hotel Inkelshoes 2023 
- Kamer type A: *** sterren kamers: kamer met douche, toilet, zitje, radio, TV, telefoon, kluis 

- Kamer type A +: *** sterren kamers: kamer met douche, toilet, zitje, radio, TV, telefoon, kluis 
met balkon of dakterras. 
- Kamer type B: ****sterren kamers: ruime Kamer met douche, bad, toilet, zitje, radio, TV, telefoon en 
kluis en balkon. 
- Kamer type suite: **** sterren kamer: royale hoekkamer met douche, bubbelbad, apart toilet, 
sauna, ruim bankstel,eethoek, radio, telefoon, tv, minibar, kluis, en 2 balkons 
 - Kamer Type appartement **** sterren appartement: royale hoekkamer met douche, bubbelbad, 
apart toilet, aparte aanbouwkeuken  met eettafel, radio, telefoon, tv,  kluis, en  balkon. 
 

 
Toeslagen: 

- 1 pers. A kamer geen toeslag, 1 pers. op 2pers. A-kamer €17,50 p.p.p.d.  
- 1 pers op 2 pers. B kamer toeslag € 25,00 p.p.p.d 
- Kinderen tot 12 jaar op kamers ouders: reductie 50%, van 0 tot 4 jaar gratis. 
- Alle prijzen zijn inclusief bediening en btw, exclusief toeristenbelasting.  

 
Aankomst na 14.30u, vertrek 11.00u. Tussen 1 november en 20 december 10% korting ( behalve 
speciale arrangementen). * Korting is alleen geldig bij rechtstreeks reserveren.  
Gesloten van 1 januari tot begin maart (uitgezonderd gezelschappen). 
 
Drukfouten, onverwachte prijsstijgingen en wijzigingen in jaargangen voorbehouden. 

ARRANGEMENTEN LOGIES MET ONTBIJT

Prijs per persoon Kamer Type A zonder balkon

Kamer Type 

A + met 

balkon of 

dakterras

Kamer Type B Suite / Appartement

1- daags arrangement (1 x met logies en ontbijt) € 57,50 € 62,50 € 67,50 € 79,00

2- daags arrangement (2 x met logies en ontbijt) € 115,00 € 125,00 € 135,00 € 158,00

3- daags arrangement (3 x met logies en ontbijt) € 163,50 € 178,50 € 193,50 € 228,00

4- daags arrangement (4 x met logies en ontbijt) € 218,00 € 238,00 € 258,00 € 304,00

Voordeelprijs

Prijzen L+O bij 5 dagen en langer p.p.p.d. € 51,50 € 56,50 € 61,50 € 73,00

BOURGONDISCHE ARRANGEMENTEN

Prijs per persoon Kamer Type A zonder balkon

Kamer Type 

A + met 

balkon of 

dakterras

Kamer Type B Suite/ Appartement

1- daags arrangement (1 x met logies en ontbijt, diner) € 86,50 € 91,50 € 96,50 € 108,00

2- daags arrangement (2 x met logies en ontbijt, diner) € 173,00 € 183,00 € 193,00 € 216,00

3- daags arrangement (3 x met logies en ontbijt, diner) € 250,50 € 265,50 € 280,50 € 315,00

4- daags arrangement (4 x met logies en ontbijt, diner) € 334,00 € 354,00 € 374,00 € 420,00

Voordeelprijs

Prijzen half pension bij 5 dagen en langer p.p.p.d. € 80,50 € 85,50 € 90,50 € 102,00

http://www.inkelshoes.nl/
mailto:info@inkelshoes.nl

