holmstock.com

visit Sweden your way!

Tijdelijke introductie-aanbieding!

Gebruik het unieke Holmstock-vouchersysteem!
Verblijf in een moderne, comfortabele loghouse woning.
Stockholm, Skärgården & Mälaren.
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Zweden voor een vaste lage prijs
1 week met 4 personen: € 333,-
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holmstock.com
Geniet van Zweden!

..en verblijf in een uitstekende locatie voor een zeer gunstige prijs.
HOLMSTOCK.COM beschikt over zijn eigen, zorgvuldig gekozen
locaties. Wij willen uitbreiden en om die reden bieden wij u hier een
speciale korting op onze boekingen. HOLMSTOCK.COM biedt in
Zweden een klein aantal luxe hutten en cottages uit privé-eigendom
aan. U kunt verblijven met een maximum van 4 personen.

Aanbieding (op=op):
1 set / 3 vouchers, nu tijdelijk

€ 999,-

Elke voucher geeft u het recht tot gebruik van onze locatie
voor de duur van 1 week. In totaal kunt u dus 3 weken met
steeds max. 4 personen gebruik maken van de locatie, elke
week kost u derhalve slechts € 333,-.
•
•
•
•

Uw voucher blijft 5 jaar geldig
Via een online bookingsmodule kunt u de voucher inzetten
U verdeelt uw gebruik naar eigen wens
De vouchers staan niet op naam, u kunt uw aankoop en het gebruik
delen met vrienden en/of familie
• Vouchers kunnen ook zakelijk gebruikt worden
zoals voor wederverkoop of voor acties
• Een voucher is non-refundable, niet inwisselbaar tegen contanten,
uitsluitend inzetbaar ter vergoeding van een Holmstock verblijf
• € 333,- gedeeld door 4 pers. = € 83,25 p.p.p.wk. = € 11,90 p.p.p.d.
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Het HOLMSTOCK fritidhus.
Geen simpele stuga!

Bij HOLMSTOCK.COM verblijft u in een echt
loghouse, nieuw gebouwd uit finse boomstammen.
Een fritidhus met een moderne en hoogwaardige
ambiance, strak en zeer sfeervol.
Om dit te realiseren werken wij samen met
Honka loghouse builders uit Finland. Honka
staat voor topkwaliteit en dat is precies wat wij
u willen bieden! Deze samenwerking maakt het
HOLMSTOCK fritidhus tot iets speciaals.

Waar u op mag rekenen:

• slechts € 333,- per week
• vaste prijs ongeacht het seizoen
• max. 4 personen
• volledig ingerichte keuken
• nieuwe IKEA meubels en bedden
• HONKA loghouse - eco-friendly
• 60-80m² nieuwbouw
• vrijstaand op ruim perceel
• eigen parkeerplaats
... plus
• houtkachel of open haard
• sauna in huis

bestel hier uw vouchers:

Stockholm, Skärgården & Mälaren

De hoofdstad van Scandinavië en omgeving.
Bezoek Zweden! Geniet van de levendige stad
Stockholm & beleef de bijzondere rust die de
eromheenliggende omgeving uitstraalt.
U zult genieten van de prachtige gamla stan (het
oude deel van de stad), misschien een ‚viking
dinner‘ nuttigen of u gaat winkelen om te proeven
aan zweeds design. Combineer dit met de rust
van de Skärgården eilanden of ga op avontuur in
het Mälaren gebied.

Stockholm en omgeving:

holmstock.com
Patrick Kadel

printed by: nlprinters.nl

• Skansen park
• Stockholm gamla stan
• Abba museum
• Skärgården cruises
• Vasa museum
• Mälaren merengebied
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T. +31 653 443 995
Eurode-Park 1-11
NL - 6461 KB Kerkrade
info@holmstock.com
www.holmstock.com

HOLMSTOCK.COM is official partner of
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