Luxe Bungalowtenten
Staan op plaats C5 en C32

Inventaris
Onze tenten bestaan uit eersteklas tentdoek
met een leefruimte van 25m2. U kunt er bijna
overal rechtop staan, dus ook prima geschikt
voor lange mensen. Tevens kunt u ervan
uitgaan dat de inventaris van een
goede kwaliteit is.
De 6 persoonstent beschikt over drie van
elkaar gescheiden slaapcompartimenten. De
grote slaapkamer is in tweeën gedeeld door
middel van een oprolbaar tussengordijn. In
een van de slaapvertrekken staat een heerlijk
tweepersoonsbed (2.00 x 1.40 mtr.) in de
andere vertrekken staan éénpersoonsbedden
(2.00 x 0,70 mtr.) alles op basis van goede
lattenbodems en heerlijke matrassen.

Wonen
Ronde tafels 2x
Stoelen
Verstelbare stoelen
Ligbedden
Parasol met voet
Elektrisch licht
Looplamp
Stopcontacten
Jerrycan
Spiegel
Asbak
Ventilator
Slapen

Voor de kleinsten onder ons kunt u een
kinderbedje reserveren, dit is geheel gratis.

Tweepersoonsbed
Eenpersoonsbedden

Bij een kijkje in de keuken valt meteen de
dichte keukenkast op, met daarin de
inventaris voor 6 personen. Verder staat er
een koelkast met vriesvak en er bovenop
een 4- pits gasstel. Het raam achter het
gasstel kunt u gedeeltelijk oprollen, zodat
tijdens het koken frisse lucht de tent kan
instromen. U heeft de eschikking over twee
tafels en genoeg stoelen voor het gehele
gezin, bij elke tent staan nog twee ligbedden
en 5 standen stoelen. Elke tent heeft voor de
warme dagen een parasol en ventilator, en
voor de koudere dagen een gaskachel

Schoonmaken
Setje met sponsje, dweil,vaatdoek,
afwasborstel
Bezem
Mop
Stoffer en blik
Wasdroogrek
Afdruiprek
Afwasteil
Afvalemmer
Gasaansteker
Keuken

Op de vloer ligt een stevig grondzijl, dat de
gehele tent bestrijkt. In de tent heeft u de
beschikking over electrisch licht. Er zit ook
een looplamp bij, zodat u ook buiten licht heeft
U kunt met maximaal 6 personen gebruik
maken van deze tent.

Potten
Pannen
Borden
Glazen
Bestek
Thermoskannen
Theepot
koffie apparaat
Voorraadbussen
Bakjes
Snijplank

