JES Sleep Inn hanteert verschillende prijzen voor:


Jeugdwerk:
o erkend jeugdwerk: initiatieven die door een plaatselijke, provinciale of
de Vlaamse overheid als jeugdwerkinitiatief erkend zijn. Deze groepen
genieten korting op de kamers en op de zalen.
o

Waals en buitenlands jeugdwerk:deze groepen genieten een korting op
de kamers, maar niet op de zalen.



Onderwijsgroepen



Andere groepen

Weekend-surplus: indien u in het weekend een verblijf van één nacht boekt
wordt er een surplus van 50% op de prijzen berekent.
Onderstaande prijzen zijn exclusief schoonmaak.

Kamerprijzen
Jeugdwerk

Onderwijs

Andere Groepen

Kamer

50€

55€

70€

Studio

75

80

95

Zaalprijzen
Vlaams Jeugdwerk

Andere Groepen

140€/dag

170€/dag

110€/dag

135€/dag

30€/dag

35€/dag

Mansarde*
leef- en atelierruimte met
keuken max. 15 pers.

100€/dag

110€/dag

Terras
polyvalente ruimte met terras
max. 25 pers

70€/dag

85€/dag

Pilaar
polyvalente ruimte met
podium en bar ; max. 60 pers

105€/dag

135€/dag

Balkonzaal*
polyvalente ruimte met
zithoek max. 120 pers
Distillerie*
polyvalente ruimte met
zithoek max. 65 pers
Kanaal
polyvalente ruimte ;
max. 25 pers.

*Zaalhuur van de Balkonzaal, Distillerie en Mansarde is inclusief keuken
en keukenfaciliteiten

Cateringprijzen
Kinderontbijt

5€

Standaardontbijt

7€

Picknick

5,50€

warme maaltijd (-14)

12€

Warme maaltijd (+14)

13€

Volpension (kind)

21€

Volpension (+ 14)

24€

Koffieservice (prijs/pers/service)

1€

Schoonmaakprijzen
Balkonzaal / Distillerie

40€

Keuken

50€

Studio

30

Kamer

10€

Vergaderzaal

15

Stadsklassen
Alle prijzen voor de stadsklassen zijn prijzen per deelnemer. Per schijf van 10
deelnemers kan er één begeleider gratis mee op stadsklassen. De prijs omvat de
overnachtingen, lokaalgebruik, alle activiteiten en het vervoer ter plaatse. Afhankelijk
van uw keuze omvat het tevens catering. Indien JES Sleep Inn catering voorziet bestaat
dit uit een ontbijt, picknick met een drankje, een 4-uurtje en een warme maaltijd.
3daagse 2019-2020

110€/pers

5daagse 2019 - 2020

160€/pers

*1 begeleider per 10 leerlingen kan volledig gratis mee.

Vorming / activiteiten
Vormingssessie (12 personen / 4u)

150€

