Tarieven Gemeenteweekend Sefanja 2019
Hieronder zijn de tarieven opgenomen van het Gemeenteweekend Sefanja 2019.
Je kunt je digitaal opgeven via: www.sefanja.nl/ gemeenteweekend.
Blokhut vol pension (bij minimaal 3 betalende personen)
(Vrijdagavond, zaterdag en zondag, incl. 2x diner, 2x ontbijt, 1x lunch en BBQ)

Kostensoort

Prijs

Aantal personen

Totaal

Volwassene > 18 jr.

€ 82,50

€

Kind / jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 77,50

€

Blokhut vol pension (bij minimaal 4 betalende personen)*
(Vrijdagavond, zaterdag en zondag, incl. 2x diner, 2x ontbijt, 1x lunch en BBQ)

Volwassene > 18 jr.

€ 77,50

€

Kind / jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 70,-

€

Kamperen vol pension**
(Vrijdagavond, zaterdag en zondag, incl. 2x diner, 2x ontbijt, 1x lunch en BBQ)

Volwassene > 18 jr.

€ 55,-

€

Kind / jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 47,50

€

Slaapzaal vol pension**
(Vrijdagavond, zaterdag en zondag, incl. 2x diner, 2x ontbijt, 1x lunch en BBQ)

Volwassene > 18 jr.

€ 55,-

€

Kind / jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 47,50

€

* Blokhut: gezinnen van vijf personen of meer mogen het totaalbedrag afronden naar € 320,-.
Beperkt beschikbaar (snel opgeven!)
** Kamperen /Slaapzaal: gezinnen van vijf personen of meer mogen het totaalbedrag afronden naar € 220,-.

Daggasten hele weekend exclusief overnachting
(Vrijdagavond, zaterdag en zondag, incl. 2x diner, 2x ontbijt, 1x lunch en BBQ)

Kostensoort

Prijs

Aantal personen

Totaal

Volwassene > 18 jr.

€ 45,-

€

Kind / jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 40,-

€

Daggasten vrijdagavond (koffie, dienst en kampvuur)
Kostensoort

Prijs

Aantal personen

Totaal

Volwassene > 18 jr.

€ 5,-

€

Kind / jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 5,-

€

Daggasten zaterdag (diensten, workshops, ontbijt, lunch en diner)
Kostensoort

Prijs

Volwassene > 18 jr.

€ 25,-

Aantal personen

Totaal
€

Kind/ jeugd 3 t/m 17 jr.

€ 20,-

€

Daggasten zondag (BBQ) Voor de ochtenddienst geldt een vrije toegang.
Kostensoort

Prijs

Aantal personen

Totaal

Volwassene/ jeugd > 12

€ 11,50

€

Kind 3 t/m 11 jr.

€ 8,50

€

Het totaalbedrag graag voor 1 mei 2019 overmaken naar bankrekeningnummer:
NL18 INGB 06547255 43 t.n.v. Hr. J. Aerts, MW. H. Aerts-v.d. Water,
o.v.v. naam + gemeenteweekend Sefanja 2019

Mochten financiële redenen ervoor zorgen dat je niet mee zou kunnen met het
gemeenteweekend, dan willen we graag kijken of we hierin wat voor jou kunnen betekenen.
Neemt u dan alstublieft contact op met Hanneke Aerts, organisatieteam Gemeenteweekend
Sefanja 2019: 06 - 43 48 36 53 of gemeenteweekend@sefanja.nl.

