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Algemene prijsinformatie
Wasmachine 6,00
Droogtrommel 2,50
Binnen tennis per uur/per baan 18,00
Buiten tennis per uur/per baan 14,00
Sauna volwassenen 15,00
Sauna kinderen 10,00
Bowlingbanen per 55 minuten
ma. t/m vr. tot 19.00 uur 20,00
ma. t/m vr. vanaf 19.00 uur 22,50
za., zo. en feestdagen   22,50

14,00
45,00
8,50

 
arrangement 

19,50

Skelter per dag 7,50
Pitch & Putt golf
18 holes 17,00

9 holes 13,00

Internet /  
Marveld Recreatie App
Bij aankomst ontvangt u per locatie voor 
uw gehele verblijf 1 internetcode voor  
2 apparaten GRATIS!

Marveld App
Download de Marveld Recreatie  
App voor de meest actuele gast-
informatie van Marveld Recreatie.
Beschikbaar voor iPhone 
en Android.

Privé Sanitair
Een eind lopen naar wc, douche of wastafel en deze delen met anderen
is verleden tijd met Privé Sanitair. Uw tent of caravan staat direct naast 
de Privé Sanitair-cabine die gedurende uw verblijf alleen toegankelijk 
is voor u en uw gezin. Met een persoonlijk pasje komt u binnen in 
een ruime cabine met een toilet, douche en wastafel. Vanzelfsprekend 
met warm en koud water. Naast sanitaire voorzieningen heeft de 
Privé Sanitair-cabine een stopcontact voor bijvoorbeeld uw 
scheerapparaat of föhn. Ook is een aansluiting voor kabel-tv 
aanwezig. Kijk voor prijzen en voorwaarden bij ‘Tarieven 
kampeerplaatsen 2022’.
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Camping: prijzen en informatie 2022
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Speciale kampeerarrangementen 
Speciale periodes
Pasen tussen 14/4 en 19/4: Minimaal 3 nachten
Fronleichnam tussen 15/6 en 20/6:  
Minimaal 3 nachten

Arrangementen Inclusief zwembad
Hemelvaart 25/5 t/m 30/5
Pinksteren 3/6 t/m 7/6
Hemelvaart+Pinksteren 25/5 t/m 7/6
Herfst arrangement 7 nachten  
aaneengesloten in oktober
Winter 7 nachten 7 nachten aaneengesloten 
tot 15/3/2022 en vanaf 30/11/2022

Camping: 60+ korting
In de volgende periodes hebben we 60+ korting  
voor de camping: 

01/01/2022 - 12/04/2022
19/04/2022 - 23/05/2022
07/06/2022 - 14/06/2022 
20/08/2022 - 31/12/2022

2 slaapkamers,   
open keuken en bij  
5 bungalows sauna  
bij te boeken.

Bungalow BR50  
4 pers. (50 m2)

3 slaapkamers, 
open keuken  
en terras.

A-Huisje A75 
6 pers. (75 m2)

boven

boven

3 slaapkamers, ruime 
badkamer met wellness.

Vakantiewoning VWL5  
6 pers. (106 m2)

3 slaapkamers, ruime 
badkamer met wellness/
sunshower.

Vakantiewoning VWL8  
6 pers. (97 m2)

boven

Camping: acceptatieperiodes  
CCA/ ADAC card
In bepaalde periodes wordt een laag-
seizoens-prijs berekend, dit is exclusief 
toegang zwembad.

De periodes zijn:
01/01/2022 - 12/04/2022
09/05/2022 - 24/05/2022
20/06/2022 - 02/07/2022
17/09/2022 - 31/12/2022

Tarieven kampeerplaatsen 2022
Tarieven per nacht tot de volgende dag 10.30 uur
Per persoon incl. 1x toegang subtropisch zwembad per dag  7,75
Kampeerplaats (all-in) incl. kampeermiddel, auto, elektra cai, bijzettent,  
1 internetcode voor 2 apparaten

 26,00

Hond (maximaal 1 per plaats; niet in onze restaurants)  2,60
Toeristenbelasting/milieuheffing per persoon per overnachting  1,35
Reserveringskosten  10,00
Voorkeurskosten camping  6,00
Toeslag comfortplaats met Privé Sanitair  
(eigen douche, toilet en wastafel op de plaats, minimale verblijfsduur: 2 nachten)

Tijdens schoolvakanties  16,00
Buiten de reguliere Nederlandse schoolvakanties  12,00
Onze standaard elektra-installatie is standaard voorzien van 6 ampère stroom.  
U kunt op uw plaats extra vermogen krijgen tegen bijbetaling per nacht. 
8 amp.  1,15
10 amp.  3,30
12 amp.  5,45
14 amp.  7,60
16 amp.  9,80
Extra internet p.d. per 2 apparaten (alleen te boeken voor het gehele verblijf.  
Eén internetcode voor 2 apparaten per locatie is bij de boekingsprijs inbegrepen)

 1,50

In het voor- en naseizoen kunt u laat vertrek (18.00 uur) boeken voor € 14,- per plaats. 
Voor een kampeerplaats met Privé Sanitair is laat vertrek € 20,-. 
(Dit kan alleen telefonisch op aanvraag, op basis van beschikbaarheid.)

Tarieven jaarplaatsen 2022
Seizoen van 1 januari tot 31 december 2022
Jaarplaats 2022
Jaarplaats incl. elektra (400 Kw/h per jaar)/cai 2045,00
Toeristenbelasting/milieuheffingen 205,00
Totaal 2250,00

Belangrijke informatie Camping
Huisregels
•  De elektra-installatie is voorzien van een automatische 6 ampère afslag, d.w.z. 

u kunt max. 6 ampère (circa 1380 watt) afnemen. Indien u meer dan 1380 watt 
afneemt, slaat de automaat af. Onze installatie heeft minimaal 6 en maximaal 16 
ampère. Bekijk dus eerst het vermogen van uw elektrische apparaat. 

•  Op de dag van aankomst kunt u uw vakantieplaats vanaf 11.00 uur betrekken. Op 
de dag van vertrek dient u voor 10.30 uur uw plaats verlaten te hebben. 

•  Alleenreizende jongeren worden niet toegelaten.
•  Tenslotte wordt u verzocht zich aan de aanwijzigingen van de leiding te houden.

Bij de tarieven is inbegrepen: 
Gebruik warme douches, het gebruik van speeltuin, verwarmd openluchtzwembad 
en vis- en roeivijvers. Prijzen zijn van kracht behoudens overheidsmaatregelen. Op 
ons toeristisch kampeerterrein worden geen caravans met tandem-as toegelaten.

Annulering campingplaats
Annuleert u uw plaats, dan worden de annuleringsregels volgens Artikel 6 van 
Recron Voorwaarden toegepast, die vermeld staan op www.marveld.nl of aan de 
receptie verkrijgbaar zijn. Is men op de afgesproken aankomstdatum om 21.00 uur 
zonder kennisgeving niet aanwezig, dan wordt dit beschouwd als een annulering.
Doorverhuur van uw caravan of tent is toegestaan, indien de nieuwe gasten zich 
melden en het VEREISTE CAMPINGGELD betalen.
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 Fiets-/wandelpad 

  Weg, auto’s toegestaan

Kamperen  
(toeristische plaatsen)
A  Akker
B  Bongerd
E  Elshof
H  Hulshof
S  Slinge
184  Jaarplaatsen
273  Toeristische plaatsen
B9  Privé Sanitair unit
9  Camperplaatsen 

Bungalows
45  A-huisje A75, 6 pers.
25

 Achterhoek Chalet, 5/6 pers.
22

 Bungalow BR50, 4 pers.
5  Bungalow BR50, 4 pers. (infraroodsauna)
5  Hotelbungalow HB50, 4 pers. (rook- en huisdiervrij)
6

 Hooiberg, 5 pers. (rook- en huisdiervrij)
21   Luxe vijver villa LVV8, 8 pers. (rook- en huisdiervrij)
50B

A  Vakantiewoning DUO, 4 of 8 pers.
24B

A   Vakantiewoning DUO, 4 of 8 pers. (infrarood-/geur-/geluidsauna)
54  Vakantiewoning VW06, 8 pers.
39  Vakantiewoning VWL5, 6 pers. luxe
23  Vakantiewoning VWL8, 6 pers. luxe
5

 Verhuur chalet type 34, 5 pers.
20

 Verhuur stacaravan type 27, 4 pers.
3  Verhuur stacaravan type 40, 6 pers.

Sportief
 Aanlegsteiger

 Basketbalveld

 Binnenspelen

 Bowling

 Fietsverhuur

 Indoor tennis

 Jeu de Boules

 Kleine speeltoestellen

 Midgetgolf

 Openluchtzwembad

Elshofweg 6, 7141 DH Groenlo 
Tel.: 0544 466000 
IBAN: NL43RABO0117306037 
BIC/ Swift-code RABONL2U 
K.v.K. Arnhem: 08040095
info@marveld.nl
www.marveld.nl

Groenlo

3 slaapkamers, terras 
met tuinmeubilair.

Achterhoek Chalet AC  
5/6 pers. (36 m2)

4 slaapkamers, open 
keuken en terras.

Vakantiewoning VW06  
8 pers. (106 m2)

boven

2 slaapkamers en open  
keuken. 10 woningen met 
sauna (optioneel).

Vakantiewoning DUO4  
4 pers. (64 m2)

boven

Dit is een dubbele DUO4-
woning met een tussendeur 
in de hal. 

Vakantiewoning DUO8  
8 pers. (128 m2)

boven
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Havezate Marveld
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Marveld Recreatie in Groenlo
Voor een ontspannen vakantie of actief weekendje 
weg bent u van harte welkom in de Achterhoek.
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Faciliteiten
 Discotheek

 IJssalon

 Pizza- pannenkoekrestaurant

 Restaurants

 Snackbar

 Terras

 Winkel

Algemeen
 Afvalcontainer

 Camper service station
 Draaideur
 Elektrische oplaadpunten

 Glasbak/oud papier

 Kapsalon

 Kidsclub
 Receptie

 Sanitair

 Technische Dienst

 Telefooncellen

 Wasmachines

 EHBO/AED

 Parkeerplaats

Hotel
 ApartHotel Havezate Marveld

 Pitch & Putt Golf / Footgolf

 Speeltoestellen

 Speelveld

 Subtropisch zwembad/sauna

 Tafeltennis

 Tennisbanen

 Voetbalveld

 Waterpark
Prijzen in Euro’s, onder voorbehoud van wijzigingen overheidsheffingen.

Kortingen bungalows
De kortingen 2022 zijn van toepassing in de periode:  
7/1 - 15/4, 6/5 - 23/5, 30/5 - 3/6, 7/6 - 8/7, 2/9 -14/10 en 28/10 - 23/12.
Niet voor Luxe vijver villa (LVV8).
Korting voor twee bungalows of meer!
Bij reservering van twee bungalows of meer in dezelfde periode krijgt u maarliefst 25% 
korting op de huurprijs van iedere bungalow zoals vermeld staat op de prijslijst 2022. 
Deze korting is alleen geldig in de hierboven bonoemde acceptatieperiode. 

•  Deze actie is niet geldig in combinatie  
met andere acties/aanbiedingen en  
niet van toepassing op type Duo4.

Laagseizoenkorting
Boekt u binnen de aktieperiode een verblijf 
van minimaal 4 nachten, dan ontvangt u 20% 
korting op de huurprijs van een bungalow. 
De kortingen worden alleen berekend over 
de huurprijs. Bedlinnen, schoonmaakkosten 
en toeristenbelasting worden apart berekend.
•   Deze korting is niet geldig in combinatie  

met andere kortingen en niet van 25/2  
tot 1/3/2022

Bungalows: prijzen en informatie 2022 
Kijk op www.marveld.nl voor actuele prijzen 2022

3 slaapkamers, open 
keuken en terras.  
Rook- en huisdiervrij.

Hooiberg HB  
5 pers. (75 m2)

boven

4 slaapkamers. Wellnessruimte 
met o.a. whirlpool, ruime sauna 
en stoomcabine. Rook- en 
huisdiervrij.

Luxe vijver villa LVV8  
8 pers. (170 m2)

boven

2 slaapkamers. Onbeperkt 
gebruik van de wellness/
binnenzwembad in het hotel. 
Rook- en huisdiervrij.

Bij de huurprijs inbegrepen:
- Ontbijt in het hotel
-  Onbeperkt gebruik van de 

wellness/binnenzwembad  
in het hotel

-  Eén keer per dag toegang  
tot het subtropisch  
zwemparadijs op het  
vakantiepark

Hotelbungalow HB50  
4 pers. (55 m2)

Verplicht bijkomende kosten
Reserveringskosten (per boeking) 10,00
Toeristenbelasting (per persoon per nacht)  1,35
Schoonmaakkosten BR50/A75/DUO4/HB/AC 38,00
Schoonmaakkosten VWL5/VWL8/VW06/DUO8 60,00
Schoonmaakkosten LVV8 67,50
Bedlinnen per pakket 5,00

Kindermeubel (tot 2 jaar) max. 1 per locatie  
(campingbedje met kinderstoel, excl. bedlinnen)

gratis

Optioneel bij te boeken
Voorkeurskosten (per boeking)  17,50
Hond 16,00
Extra kindermeubilair  
(per verblijf, bestaande uit campingbedje met kinderstoel, excl. bedlinnen)

6,00

Toeslag sauna type Duo/BR50:
Weekend / Midweek 33,00
Week 55,00
Handdoeken per pakket (3 handdoeken) 5,00
Keukenpakket per pakket (2 theedoeken+1 keukenhanddoek) 4,00
Extra internet per dag voor 2 apparaten (alleen te boeken voor het gehele verblijf) 
Bij de boekingsprijs is 1 internet-code (voor 2 apparaten) per locatie inbegrepen.

1,50

Dagprijzen
In bepaalde periodes kunt u bij een verblijf van minimaal 2 nachten zelf kiezen op welke 
dag u aan wilt komen en wilt vertrekken! Kijk op www.marveld.nl voor de geldende 
periodes. Voor informatie over de dagprijzen kunt u contact opnemen met de receptie 
via 0544 466000. 
Voor de types Achterhoek Chalet, T27, T34 en T40 zijn de wisseldagen in de maanden 
juli en augustus op de zaterdag en dinsdag.
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Arrangementen 2022

Uit Eten arrangement
Laat u elke dag culinair verwennen en 
verrassen op Marveld Recreatie. Natuurlijk 
worden de kleine gasten ook niet vergeten. 
We hebben voor u en voor de kids een 
zeer gevariëerd menu samengesteld. Het 
is aan te bevelen uw Uit Eten arrangement 
gelijktijdig met uw reservering te boeken. 
Mocht u echter nog even willen wachten 
tot u op het park aangekomen bent, 
reserveer dan het liefst bij aankomst op de 
receptie. U kunt op Marveld Recreatie het 
gehele jaar door gebruik maken van het 
Uit Eten arrangement, met uitzondering 
van de Kerstdagen.

Prijzen  0 t/m 4 jr 5 t/m 12 jr  Volw.
Week  gratis 85 155
Weekend  gratis 44 74
Midweek  gratis 50 88

Huisregels Recreatiepark Marveld
•  Voor een juiste administratie is het 

noodzakelijk, dat alle bezoekers (ook 
logé’s van gasten) zich bij aankomst 
melden. 

•  Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs 
kunt tonen.

•  Bij inschrijving verklaart men tevens 
akkoord te gaan met het gehele regle-
ment van orde. 

•  Voor uw eigen veiligheid en voor die van 
de andere gasten geldt op het terrein en 
op de toegangsweg een maximumsnel-
heid van 10 km per uur. 

•  Bromfietsers dienen de motor af te 
zetten.

•  Na 22.00 uur mogen op het terrein geen 
auto’s, motoren, enz. meer rijden. Vanaf 
dat tijdstip tot de volgende morgen 7.00 
uur wordt van de nachtrust genoten.

Groepen op aanvraag
Betreft de reservering een aantal per-
sonen die tezamen als groep moeten 
of kunnen worden aangemerkt, dan is 
degene die reserveert verplicht daarvan 
terstond en uitdrukkelijk melding te 
maken. Degene die reserveert, is hoofde-
lijk aansprakelijk voor het nakomen van 
alle verplichtingen, niet alleen voor hem-
zelf, maar voor alle aangemelde leden 
die deel uitmaken van zijn groep. Verblijf 
van groepen is op MARVELD RECREATIE 
BV in beperkte mate mogelijk. De keuze 
m.b.t. de ligging van de bungalows en 
de kampeerplaatsen is beperkt. Groepen 
dienen bij aankomst bij de receptie voor 
het gehuurde een waarborgsom (bedrag 
in onderling overleg vast te stellen) per 
groep te betalen.

Jongeren
Alleenreizende jongeren worden niet 
in de verhuurobjecten van het bunga-
lowpark, het hotel en op de camping 
toegelaten.

Bezoekers
Indien u bezoekers ontvangt, dan verzoe-
ken wij u dit bij de receptie te melden en 
hiervoor betaalt u het bezoekerstarief. 
Wij wijzen u erop, dat u verantwoordelijk 
bent voor het gedrag van uw bezoekers. 
Bezoekers dienen uiterlijk 22.00 uur het 
terrein te hebben verlaten. Auto’s van 
bezoekers worden geparkeerd op de par-
keerplaats of buiten het terrein.

Klachten
Ondanks alle organisatie en zorg is het 
mogelijk dat u een klacht heeft. U dient 

zich dan direct met uw opmerking of 
klacht bij de receptie te melden, teneinde 
deze op te lossen. Indien de klacht niet 
tot tevredenheid wordt opgelost, heeft 
u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het 
vakantiepark de gelegenheid de klacht 
schriftelijk in te dienen bij MARVELD 
RECREATIE BV waar de klacht alsnog 
grondig wordt onderzocht.

Aansprakelijkheid
MARVELD RECREATIE BV is niet aanspra-
kelijk voor: 
•  Schade of letsel, ontstaan als gevolg van 

het verblijf op ons terrein. 
•  Schade ondervonden door het gebruik 

van de op het terrein aanwezige facili-
teiten. 

•  Schadeclaims, voortvloeiend uit geluids-
overlast veroorzaakt door derden. 

•  Mondeling of telefonisch verstrekte 
inlichtingen. 

•  Het onklaar raken en/of buiten gebruik 
zijn van faciliteiten en/of voorzieningen 
en geeft geen recht op restitutie.

Algemeen voorbehoud
De prijzen zijn inclusief BTW, exclusief 
toeristenbelasting en milieuheffingen. 
Bij wijziging hiervan behouden wij ons 
het recht voor de prijzen dienovereen-
komstig aan te passen. Op alle prijzen in 
deze brochure zijn wijzigingen voorbe-
houden. Fouten of vergissingen in deze 
brochure binden ons niet. Verder zijn 
de Voorwaarden Landrecreatie van de 
Recron van toepassing.

Reservering
De reservering van een object kan recht-
streeks via Internet of telefonisch bij 
MARVELD RECREATIE BV geschieden.  
‘s Morgens vanaf 8.30 uur tot ‘s avonds 
17.30 uur zijn wij hiervoor bereikbaar. 
Zaterdag en zondag vanaf 9.00 tot 17.00 
uur. U ontvangt uw reserveringsbewijs/
factuur uiterlijk 1 week na aanvraag van 
de reservering. Dit reserveringsbewijs 
is uw bewijs van boeking. De reserve-
ringskosten bedragen € 10,00 voor een 
boeking.

Voorkeur
Heeft u voorkeur ten aanzien van lig-
ging, meerdere bungalows naast elkaar 
of een bepaald nummer, dan willen wij 
hieraan, indien mogelijk, graag voldoen. 
Voorkeurskosten zijn € 17,50 voor bunga-
lowboekingen en € 6,00 voor kampeer-
plaatsboekingen.

Betaling bungalow/camping/
aparthotel
Bij reservering dient 50% van de huursom 
binnen 14 dagen na reserven te worden 
betaald. Het restantbedrag dient uiterlijk 
één maand voor aanvang van het verblijf 
in ons bezit te zijn.

Annulering
Door het deelnemen aan een annule-
ringskostenverzekering kunt u zich vrij-
waren van de kosten van een eventuele 
annulering. Heeft u geen verzekering 
afgesloten en u annuleert het gehuurde 
object, dan worden de annuleringsre-
gels volgens Artikel 6 van de Recron 
Voorwaarden Landrecreatie toegepast die 
vermeld staan op www.marveld.nl of aan 
de receptie verkrijgbaar zijn. Een annule-
ringsverzekering kan tot maximaal twee 
weken na reservering worden afgesloten.

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst kan vanaf 
15.00 uur het gehuurde object betrokken 
worden. Bij aankomst ontvangt u bij de 
receptie de sleutel en andere voor u van 
belang zijnde informatie. Op de dag van 
vertrek dient men uiterlijk voor 10.30 uur 
het gehuurde object te hebben verlaten.

Eindschoonmaak bungalow:  
verplicht linnen en schoonmaak
Uw bungalow wordt bij vertrek door ons 
schoongemaakt. U kunt volstaan met uw 
bungalow bezemschoon achter te laten, 
de afwas te doen en de koelkast schoon 
te maken. De dekbedden legt u opgevou-
wen op de bedden en de lakens doet u in 
een sloop. De vuilniszak deponeert u in 
de container. Bedlinnen in een sloop in de 
hal zetten.

Bewoning appartement/bungalow
Gebruik en bewoning maximaal door het 
aantal personen waarvoor de accommo-
datie is ingericht. In de accommodaties is 
een volledige inventaris aanwezig.

Bedlinnenpakket/kindermeubilair  
bungalow
Bij aankomst in uw bungalow, huisje of 
caravan liggen bedlinnenpakketten klaar. 
Wilt u tijdens uw verblijf uw bed verscho-
nen, dan zijn er bij de receptie bedlin-
nenpakketten te huur à € 5,00. Dit pakket 
bestaat uit een hoeslaken, een onderla-
ken en een kussensloop (één-persoons) 
De huur van extra kindermeubilair (cam-
pingbedje + kinderstoel) bedraagt € 6,00 
per periode (bij reservering opgeven). Het 

dekbedje en bedlinnen voor het camping-
bedje dient u zelf mee te brengen.

Auto bungalowterrein
Bij elke bungalow, huisje of stacara-
van mag max. 1 personenauto worden 
geparkeerd. Bij de vakantiewoningen zijn 
2 auto’s toegestaan. De overige auto’s 
dienen op de parkeerplaats te worden 
geplaatst.

Huisdieren
Gekooide huisdieren mogen gratis mee. 
Per gehuurd object mag max. 1 ander 
huisdier mee tegen betaling. Op het ter-
rein dient de hond aan de lijn te worden 
gehouden en het dier moet buiten het 
park worden uitgelaten. In het hotel en 
type Hooiberg/LVV8/HB50 zijn huisdie-
ren niet toegestaan. In onze hoofdgebou-
wen worden geen huisdieren toegelaten 
m.u.v. de Bar Bowling en de binnenplaats.

Jaarplaatsen camping
Belangrijk:
•  Een jaarplaats geldt uitsluitend voor de 

plaatshouder en zijn in huis wonende 
gezinsleden, één kampeermiddel inclu-
sief normale voortent en 1 personenauto. 
Bovendien zijn bij de tarieven inbe-
grepen de toegang tot het verwarmde 
openluchtzwembad, de speeltuin en de 
vis- en roeivijvers. 

•  Gebruik door andere personen dan 
de aanvrager en zijn thuiswonende 
gezinsleden is toegestaan na overleg 
met de leiding en na betaling van het 
etmaaltarief. 

•  Voordat de tent of caravan wordt 
geplaatst, dient men zich op het kantoor 
te melden. 

•  Indien u uw caravan verkoopt en het 
terrein verlaat, dient u uw jaarplaats leeg 
op te leveren. 

•  Doorverkoop van uw caravan op de 
plaats is niet toegestaan.

Jaarplaatsen
•  Bij een jaarplaats moet 50% van het 

totale bedrag binnen een maand of 
voor 1 februari als garantiesom gestort 
worden. Mocht er binnen dit tijdvak geen 
betaling zijn ontvangen, dan wordt de 
reservering automatisch geannuleerd.

•  Het restant dient u vóór 1 mei te betalen. 
Is op 1 juni het verschuldigde bedrag niet 
geheel betaald, dan treedt de annule-
ringsregeling in werking en vervalt het 
recht op de gereserveerde plaats. 

•  Bij tussentijdse ontruiming van de jaar-
plaats, vindt geen restitutie plaats.

Algemene voorwaarden en bepalingen Bungalows/Camping/ApartHotel

Ontbijtbuffet
Maandag t/m vrijdag: 7.30 tot 10.30 uur.  
Zaterdag/zondag en feestdagen van 8.00 tot 10.30 uur.
Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in de Spinolazaal van ons 
hotel Havezate Marveld. Met een ruime keuze uit diverse verse 
broodjes, vleeswaren, kaas, melk, verse jus d’orange, muesli, 
cornflakes, koffie, thee en nog vele andere lekkere dingen. Op 
zondag wordt het buffet aangevuld met zalm en prosecco. 

Prijzen  Losse dag  Week  Weekend  Midweek
Kinderen t/m 4 jr  gratis  gratis  gratis  gratis
Kinderen van 5 t/m 12 jr  8,00  41,00  18,00  23,00
Volwassenen  14,00  78,00  34,00  45,00

U kunt dit ontbijtbuffet tevens in combinatie reserveren 
met ons Uit Eten arrangement. Met Pasen serveren we een 
paasontbijt/-brunch, voor deze prijzen en/of reserveren kunt 
u terecht bij de receptie van vakantiepark Marveld Recreatie. 
Reserveren kan telefonisch via nummer 0544 466000.
M.u.v. Kerst en Oud & Nieuw.

Ontspan- en Geniet arrangement
Wilt u lekker genieten van 3 dagen Marveld, 
waarin vrijwel alles voor u geregeld is? Boek dan 
het Marveld ontspan en geniet arrangement! 
Inbegrepen zijn:
•  Koffie met gebak bij aankomst
•  Vr., za. en zo. uit-eten arrangement
•  Za., zo. en ma. ontbijt
•  Opgemaakte bedden
•  1 Handdoekpakket per persoon
•  1 Theedoek pakket per bungalow
•  1 uur bowlen per bungalow
•  Een bos bloemen en een fles wijn staan klaar in 

de bungalow
Naast de bungalowhuur betaalt u een meerprijs 
per persoon voor het ontspan en geniet arran-
gement:
€ 120 p.p. voor volwassenen
€ 65 p.p. voor kinderen van 5 t/m 12 jaar
Kinderen t/m 4 jaar gratis.
Dit arrangement kan het hele jaar door 
geboekt worden, (m.u.v. Kerst) ook bij aanbie-
dingen en kan bij elk type bijgeboekt worden!
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Hotel: prijzen en informatie 2022  

Vermelde prijzen zijn op basis van de btw tarieven van 9% en 21%. Deze informatiefolder is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.  
Wijzigingen zijn voorbehouden. Derhalve kunnen aan deze informatiefolder geen rechten worden ontleend. 
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Plattegrond ApartHotel

•  In de woonkamer is een eet- en zit-
hoek, open kitchenette met koelkast 
en 4-pits gascomfort

•   De badkamer is voorzien van een 
haardroger, douche, wastafel en 
2-persoons whirlpool, apart toilet

•  De inrichting is compleet met een 
flatscreen in woonkamer en op beide 
slaapkamers, sfeerhaard, kluisje, 
topkoeling, filterkoffiezetapparaat, 
waterkoker en een magnetron (geen 
oven)

•  Het appartement heeft een balkon 
of terras met terrasmeubilair

•   Er zijn 2 slaapkamers, elk met 2x 
1-persoons bedden

•  Voor volwassenen zijn badjas en slip-
pers aanwezig (slippers hoeven niet 
te worden geretourneerd)

•  Rook- en huisdiervrij
•  Totale oppervlakte: 80 m2

Boekingen: T. 0544 466000 of ga naar www.havezatemarveld.nl

Appartement (2 tot 4 personen)

Per nacht, incl. ontbijt, 1 persoon 120,00
Per nacht, incl. ontbijt, 2 personen 178,00
3e en 4e persoon in hetzelfde app., per pers.  44,00
Toeristenbelasting (per persoon per nacht)   1,35
Kinderledikantje (tot 2 jaar) gratis

•  De Torenkamer is geschikt voor 2 
volwassenen en 2 kleine kinderen 
en is niet geschikt voor mindervali-
den (geen lift aanwezig naar boven-
ste etage)

•  Op de benedenverdieping is een 
eet- en zithoek, open kitchenette 
met koelkast en 4-pits gascomfort, 
apart toilet en 1 slaapkamer met 1 
bedbank (voor 2 pers.) en flatscreen

•  De inrichting is compleet met 
een flatscreen, sfeerhaard, kluisje, 
topkoeling, filterkoffiezetapparaat, 
waterkoker en een magnetron 
(geen oven)

•  Er is een dakterras met  
terrasmeubilair

•  Op de bovenverdieping bevindt zich 
een open slaapkamer met  
flatscreen en de badkamer met 

haardroger, douche, wastafel, jacuz-
zi en apart toilet

•  Voor volwassenen zijn badjas en 
slippers aanwezig (slippers hoeven 
niet te worden geretourneerd)

•  De bovenverdieping is enkel te 
bereiken via een vaste trap (geen 
traphekje)

•  Rook- en huisdiervrij
•  Totale oppervlakte: 120 m2 (verdeeld 

over 2 verdiepingen)

boven

Torenkamer (2 tot 4 personen)

Per nacht, incl. ontbijt, 1 persoon 135,00
Per nacht, incl. ontbijt, 2 personen 210,00
3e en 4e persoon in hetzelfde app., per pers.  44,00
Toeristenbelasting (per persoon per nacht)    1,35

•  De bungalow is voorzien van een 
woonkamer met eet- en zitgedeelte, 
2 slaapkamers, badkamer met ligbad 
met bubbelfunctie, aparte douche en 
een föhn. De hotel bungalow heeft 2 
slaapkamers met 2 eenpersoonsbed-
den (210 x 90 cm), is geheel gelijk-
vloers, heeft een terras (incl. terras-
meubilair) en een eigen parkeerplaats. 
Wi-Fi is inclusief. 

•  De inrichting is compleet met een 
flatscreen in de woonkamer en op 
beide slaapkamers, kluisje, strijkset, 
airco, koelkast, Nespresso apparaat, 
waterkoker, magnetron en een vaat-

wasser. De hotel bungalow is direct 
gelegen naast het hotel.

 •  Hotelservice: dagelijks worden de bed-
den opgemaakt en de handdoeken 
gewisseld.

•  Rook- en huisdiervrij
•  Totale oppervlakte: 55 m2

Bij de huurprijs inbegrepen:
- Ontbijt in het hotel
-  Onbeperkt gebruik van de wellness/

binnenzwembad in het hotel
-  Eén keer per dag toegang tot het 

subtropisch zwemparadijs op het 
vakantiepark

Hotelbungalow HB50 (4 personen)

Per nacht, incl. ontbijt, 1 persoon 94,50
Per nacht, incl. ontbijt, 2 personen  145,00
3e en 4e pers. in dezelfde hotelbungalow, per pers.  28,00
Toeristenbelasting (per persoon per nacht)    1,35
Kinderledikantje (tot 2 jaar) gratis

ApartHotel Havezate Marveld • Elshofweg 6 • 7141 DH Groenlo • T. 0544 466000 • info@havezatemarveld.nl • havezatemarveld.nl

Halfpension
Bij de appartementen en de Torenkamer is 
halfpension bij te boeken, dit is een 3-gangen keuze 
menu in het restaurant op het park. U betaalt dan 
een meerprijs van € 27,50 per volwassene per 
nacht en € 15,00 voor kinderen van 5 t/m 12 jaar 
per nacht. Kinderen t/m 4 jaar gratis. Kerstdagen 
uitgezonderd.

Later uitchecken
Er is een mogelijkheid om later uit te checken 
(vertrek tot 14.00 uur). U betaalt hiervoor € 28,00 
per appartement/Torenkamer extra. Op basis van 
beschikbaarheid.

Overnachten in de zomerperiode
In de maanden juli en augustus dient u minimaal 2 
nachten te reserveren.

Overnachten tussen Kerst en Oud en Nieuw
U dient minimaal 2 nachten te reserveren met 
een meerprijs tussen 24/12/2022 en 27/12/2022 of 
30/12/2022 en 2/1/2023. 

Genoemde prijzen zijn incl. ontbijt, gebruik spa/
sauna hotel, gebruik badjassen/badslippers, wifi 
en 1x per dag p.p. toegang subtropisch zwembad 
op het park en excl. toeristenbelasting  
(€ 1,35 per persoon per nacht).
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