Reservatieformulier
Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei
Mieke De Baerdemaeker & Hilde Anthoons
Hollestraat/ Alsputweg 108 – 1500 – Halle
Tel : 0032 (0)2/356.76.47 – GSM : 075/86.56.47
Fax : 0032(0)2/360 .12.10 – e-mail :mieke@alsput.com
B.T.W.573.651.367 H.R.B.431593
KBC 439-0179051-82 * BEROEPSKREDIET 110-0560070-10

Alsput Hotel Reservatieformlier

Datum reservatie : …………………………………….
Geachte Heer, Mevrouw,
Wij danken U voor uw interesse in Alsput-hotel en zien ernaar uit U binnenkort te mogen
verwelkomen. Gelieve onderstaande lijst verder aan te vullen en ons één van beide
exemplaren terug te sturen, indien u wenst te reserveren.
Kontaktpersoon
: ……………………………………………………………….
Straat +huisnr…………………………………………………………………
postcode ………………Gsm/stad……………………………………...
Tel

: ……………………………….

FAX…………………………………………

e-mail : ………………………………………………………………………………….
Datum check in:……………………
Uur check in: ……………………………..
Datum check out……………………….
Naam van de gast(en)
...............................………………………………………………………..............................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Het Alsputs genieten weekend Arrangement is er voor een prijs van 127,- EUR
half pension per persoon voor 2 nachten in een dubbele kamer.
(2xovernachting + 2xontbijt +2xavondeten in 4 gangenmenu)
per kamer voor 2 personen is 254 euro

Jonger dan 12 jaar ½ prijs
singel + 27.00 EUR per nacht
Dit Alsputs genieten arrangement kan ook voor drie overnachtingen in het weekend
overnachting op vrijdag,zaterdag, zondag voor de prijs van 350euro voor 2 personen .
is 175 euro per persoon voor 3 nachten in Dubbele kamer
(3xovernachting + 3xontbijt +3xavondeten in 4 gangenmenu)
Dit Alsputs genieten arrangement kan ook voor 1overnachting in het weekend
overnachting op vrijdag of zaterdag of zondag voor de prijs van 155euro voor 2 personen .
is 77.50 euro per persoon voor 1nacht in Dubbele kamer
(1xovernachting + 1xontbijt +1xavonteten in 4 gangenmenu)

Deze arrangementen zijn ook geldig alle dagen tijdens de grote vakantie van 1 juli tem 31
augustus

De reservatie is geldig zodra
het voorschot van 27.00 EUR per persoon overgemaakt .
wordt op onze bankrekening van KBC : BE62 7310 4407 5761
Het saldo willen we graag ontvangen
10 dagen voor aankomst op hetzelfde rekeningnummer met als referentie Uw naam en
datum van Uw verblijf in Alsput hotel.

Voor akkoord
Mieke De Baerdemaeker

Voor akkoord,
Alsputklant

