
Informatie en tarieven Bed & Breakfast 
Logeerboerderij Hippago is een paardenboerderij met weilanden voor de 12 pony’s en  paarden, 
zandpaden tussen de weilanden waar je heerlijk kunt wandelen of paardrijden en twee 
voedselbosjes met grote vijvers, kleine boomgaardjes met appel-, pere- en pruimebomen en vele 
bessen- en frambozenstruiken. Hoewel onze voorzieningen elke dag worden schoongemaakt, 
hebben we door de paarden en het vele gras toch vaak wat inloop van zand in de kantine en het 
sanitair. Gasten die houden van heel erg clean en alles wit zullen zich bij ons dus niet thuis voelen. 
Voor gasten die houden van groen, landelijk en rustig geldt: welkom in de kleine wereld van 
Hippago. 
 
Belangrijk om van tevoren te weten! 
* Onze slaapaccommodaties zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar (we hebben geen 
kinderbedjes en er is geen ruimte voor een extra bedje) 
* Onze slaapaccommodaties en onze sanitaire voorzieningen zijn niet geschikt voor mensen, die 
extra lang zijn (zoals langer dan 1.90 meter) en/of zwaarder wegen dan 100 kg (voor de Zonnepipo 
en de Pipopipo) en 120 kg voor de overige accommodaties. 
* Ontbijt wordt geserveerd in de kantine van het activiteitengebouw, op 50 meter afstand van de 
pipowagens. Hier vind je ook het sanitair (2 aparte douches en toiletten) en er is goede wifi (in de 
pipowagens is er niet altijd goede wifi).  
* Voor gasten die een paardrijles bij een overnachting willen boeken geldt dat er voor beginners 
een maximumgewicht van 75 kg geldt en voor gevorderden een maximumgewicht van 90 kg. We 
geven enkel privéles. Dit betekent dat elke les ‘op maat’ is, waardoor we zelfs voor kinderen van 3 
jaar een uurtje ponyplezier kunnen bezorgen. Duolessen zijn mogelijk voor mensen die beiden 
minimaal 50 lessen op een reguliere manege hebben gevolgd en zich samen opgeven. 
 
Faciliteiten 
* Een vaste internetverbinding is beschikbaar rondom het activiteitengebouw. Deze service is 
gratis.  
* Je kunt gratis parkeren op eigen terrein  
* Er is geen mogelijkheid voor extra bedden in de kamer.  

Huisregels 
* Roken is niet toegestaan in overdekte gebouwen (ook niet op de veranda bij de kantine) 
* Vanwege de schrikreacties die paarden kunnen hebben zijn open vuur, BBQ, feesten en 
bijeenkomsten, balsporten en drones niet toegestaan  
* Huisdieren zijn niet toegestaan 
* Tussen 22:00 en 08:00 moet het stil zijn 
 
In de slaapaccommodatie vind je 
- opgemaakte bedden 
- een kastje met handdoeken en spreien 
- een kapstok 
- een spiegel 
- een vuilnisbakje 
- een lange veger en blik 
- verlichting 
- stopcontacten 
- een tafel en stoelen/bankje (behalve in de Pipopipo; daar vind je alleen 2 stapelbedden)  



 

 

 
Zonnepipo 
 
1 tweepersoonsbed van 140 x 190 cm 

 

 
Circuspipo 

 
1 tweepersoonsbed van 140 x 200 cm 

 

 

 
 
Chalet 
 
1 bed van 90 x 200 cm + 
1 bed van 80 x 200 cm 

 

 
Pipopipo 

 
2 stapelbedden met 4 bedden van 80 x 200 

 

 

 

 
Droompipo 
 
1 bed van 140 x 200 plus 
1 stapelbed van 90 x 200 



Tarieven B&B op basis van 2 personen 
Inchecken van 16:00 tot 22:30 uur 
Uitchecken van 07:00 tot 10:30 uur 

  
Max. aantal  
personen 

Bedden in breedte  
x lengte in m 

Tarief per nacht 
op basis van 2 p 
incl. ontbijt 

Meerprijs 
extra pers 

Zonnepipo 2 1 bed van 140 x 190 80,00 nvt 

     

Circuspipo 2 1 bed van 140 x 200 90,00 nvt 

     

Chalet 2 2 bedden van 80 x 200 90,00 nvt 

     

Pipopipo 4 4 bedden van 80 x 200 70,00 15,00 

  (stapelbed)   

Droompipo 4 1 bed van 140 x 200 plus 95,00 15,00 

  1 stapelbed van 90 x 200   

Voor 1 persoon minder geldt een reductie van € 5,00. Onze prijzen zijn inclusief een eenvoudig 
ontbijt, btw, opgemaakte bedden, handdoeken en washandjes, een sprei en eindschoonmaak, 
maar exclusief € 1,50 toeristenbelasting per persoon > 15 jaar. 
 
Tarieven B&B weekend, midweek of week op basis van 2 personen 
weekend: inchecken vrijdag 16.00 – uitchecken zondag 18.00 uur 
midweek: inchecken maandag 16.00 – uitchecken vrijdag 10.30 uur 

  
Max. aantal 

personen 
Weekend 

vr 16 –  
zo 18 uur 

Midweek 
ma 16 –  

vr 10.30 uur 

Week 
ma of vr 

Meerprijs  
extra pers 

per dag  

Zonnepipo 2 155,00 285,00 425,00 nvt 

      

Circuspipo 2 165,00 325,00 450,00 nvt 

      

Chalet 2 165,00 325,00 450,00 nvt 

      

Pipopipo 4 130,00 245,00 350,00 12,50 

      

Droompipo 4 175,00 325,00 475,00 12,50 

Voor 1 persoon minder geldt een reductie van € 5,00 per dag. Onze prijzen zijn inclusief een 
eenvoudig ontbijt, btw, opgemaakte bedden, handdoeken en washandjes, een sprei en 
eindschoonmaak, maar exclusief € 1,50 toeristenbelasting per persoon > 15 jaar.  
NB! Er zijn geen faciliteiten om zelf lunch of een warme maaltijd te maken. Kosten lunch: € 7,50 per 
persoon; kosten eenvoudige, vegetarische warme maaltijd: € 15,00 per persoon. 
 


