Lalandia i Billund til specialpris
Som feriehusejer ved Lalandia, har jeg har nu muligheden for at tilbyde dig og din familie
et ophold i Lalandia til specialpris.
Mit feriehus er et Nordic Plus 8 – dvs. der kan bo op til 8 personer i mit feriehus.
(Herudover er der plads til et ekstra barn på 0-2 år)
Kunne du tænke dig at leje mit feriehus til en god pris?
Nu har du muligheden i en af de perioder der fremgår af nedenstående skema.
Hvis du beslutter dig for at gøre brug af tilbuddet – så kontakt mig så jeg kan undersøge om
feriehuset er ledigt. Bemærk at det kun er mig der kan bestille opholdet til denne pris.
Så ring til mig direkte eller udfyld skemaet nedenfor, og send det til mig på mail.
MIDTUGEOPHOLD GUL/RØD
(3 nætter)

XL WEEKEND GUL/RØD
(3 nætter)

MIDTUGEOPHOLD GRØN/RØD
(3 nætter)

XL WEEKEND GRØN/RØD
(3 nætter)

XL SPECIAL GRØN/RØD
(3 nætter)

Søn-ons, man-tors eller tirs-fre

Tors-søn eller fre-man

Søn-ons, man-tors eller tirs-fre

Tors-søn eller fre-man

Tors-søn

Listepris

EJERTILBUD

op til 4.390,00

3.442,50

Ophold søndag-onsdag
eller mandag-torsdag:
20.10-30.10
Ophold tirsdag-fredag:
19.08-29.08. 30.09-10.10.
21.10-31.10.

Listepris
op til

5.988,00

EJERTILBUD
4.758,75

Ophold torsdag-søndag:
23.10-02.11

Listepris
op til

4.020,00

EJERTILBUD
3.158,75

Ophold tirsdag-fredag:
04.11-14.11

Listepris
op til

5.895,00

EJERTILBUD

Listepris

EJERTILBUD

4.675,00

op til 4.890,00

4.226,25

Ophold torsdag-søndag:
06.11-16.11

Ophold torsdag-søndag:
20.11-30.11

Ophold fredag-mandag:
24.10-27.10

Oplysninger til brug for booking af opholdet:
Navn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Telefon:

E-mail:

Ankomst dato:

Afrejse dato:

Linned pr. person incl. 2 håndklæder 85 kr.

Antal voksne:
Ja tak, jeg ønsker afbestillingsbeskyttelse til 5% af lejebeløbet

Bemærk:
Når du har bestilt opholdet hos mig, vil du indenfor 48 timer modtage en bekræftelse direkte fra Lalandia.
Prisen er inkl. adgang til Aquadome™, Monky Tonky Land samt slutrengøring. Ekskl. miljøafgift. Læs mere
om alle faciliteter og aktiviteter på lalandia.dk. Bemærk venligst: Tilbuddet gælder nybookinger, og kan ikke
kombineres med andre tilbud/rabatter.

Antal børn:

