
 

 

 

KAMERPRIJZEN PARK VAN BEERVELDE 

 
PRIJZEN 2019 

 
 

Ons 4-sterrenhotel met restaurant, seminarie- en feestzalen is zeer centraal gelegen tussen Brussel – 
Gent – Antwerpen en bevindt zich op 1 km van de autosnelweg.  
 
Door onze strategische ligging, vlakbij de autosnelweg, hebben wij een perfecte verbinding met uw 
feestlocatie. 
 

Kamers 
 

Onze hotelkamers bieden alle moderne faciliteiten. Iedere kamer beschikt over een LCD-televisie, 
draadloos internet, een ruim bureau, een smaakvolle badkamer, royale bedden, een knusse 
zithoek,… 

Bovendien is er voor elke kamer een parkeerplaats op een afgesloten parkeerruimte voorzien. 
Hotelgasten die een afgesloten garage wensen, kunnen die (mits een toeslag) huren. 
 
De kamers zijn afhankelijk van hun kwalificatie comfortabel luxueus tot zeer luxueus ingericht, dit 
alles in een combinatie van elegantie met ruim comfort. 
Verschillende kamers hebben een eigen karakter, zoals onze exclusieve suite. Deze kamer is volledig 
in “duizend-en-één nacht” stijl ingekleed. 
 
Bovendien zijn alle kamers voor zowel single als dubbel gebruik uitgerust. Bij een 
éénpersoonsbezetting bieden wij u dus ook een dubbele kamer aan. 
 
 

 
 



 

 

 
 
Tarieven 
 
In onderstaande tabel heeft u een overzicht van de kamers en hun prijzen voor 2019: 
 

Type kamer Kamertarieven 

1p 2p 3p 4p 

€ € € € 

Standaard  115 140 - - 

Standaard + (kamer met terras) 115 140   

Superior 125 150 - - 

Junior suite 150 175 200 225 

Studio 170 195 220 245 

Suite (1))  180 199 - - 

Garage 10 
 

 (1) Inbegrepen in de prijs : ontbijt op de kamer met fles Cava  
Ons uitgebreid ontbijtbuffet is steeds inbegrepen in de prijs. 
Deze kamerprijzen zijn geldig tijdens het jaar 2019 deze prijslijst vervangt alle voorafgaande. 
 
Graag bieden wij u volgende kortingen aan: 
 

Type kamer Kamertarieven  van Beervelde 

1p 2p 3p 4p 

€ € € € 

Standaard  100 125 - - 

Standaard + (kamer met terras) 100 125   

Superior 110 135 - - 

Junior suite 140 165 190 215 

Studio 160 185 220 245 

Suite (1))  180 199 - - 

Garage 10 
 

Specificaties 
 

 De kamers zijn enkel gegarandeerd na een schriftelijke bevestiging en ontvangst van een 
kredietkaartnummer en vervaldatum of van een voorschot. 

 Indien de gast niet aankomt op de gereserveerde datum en wij geen tijdige annulatie hebben 
ontvangen, zal de nacht worden aangerekend. Onder geen enkel beding worden annulaties 
telefonisch aanvaard, dit moet steeds schriftelijk gebeuren. 

 Uitgebreid ontbijt in onze ontbijtzaal is inclusief. 

 De gast kan de reservatie annuleren tot 12uur vóór de dag van aankomst zonder bijkomende 
kosten. 

 Voor groepen (vanaf 10 kamers) gelden aangepaste annulatievoorwaarden. 

 Bij kamers met shuttle formule worden andere prijzen toegepast en zijn bovenstaande 
tarieven niet geldig. 



 

 

 
 

Praktisch 
 
U ontvangt een instructie die u kan doorsturen naar uw genodigden. 
Deze geeft overzichtelijk aan hoe zij rechtstreeks kunnen reserveren aan het verminderde tarief. 
Gelieve wel te noteren dat dit enkel mogelijk is via de website en niet via e-mail of telefoon. 
 
 

Bij vragen staat ons team steeds ter uwer beschikking. Wij bezorgen u graag verdere informatie.  
 


