


VERBLIJF TIJDENS LOWLANDS IN EEN KLEIN
SCHALIG, EXCLUSIEF LUXERESORT IN DE LUWTE 
VAN HET FESTIVAL EN CHECK IN BIJ EEN VAN DE 
ZEER STIJLVOLLE EN LUXUEUS UITGEVOERDE  
FARLAND DREAM LLODGES. 
De LLodges zijn zeer compleet uitgevoerd waardoor het je aan niets ont-

breekt. De 24-uursshuttleservice brengt je dagelijks in een paar minuten 

van en naar het festivalterrein. Op het festival zelf sta je gegarandeerd op 

de beste plek: tijdens de shows in Alpha, Bravo en Heineken heb je toe-

gang tot een exclusieve viewing area met vrij uitzicht op het podium. Nog 

meer ontdekken? Tijdens een backstagerondleiding zie je Lowlands van 

een compleet andere kant. Kortom: een onvergetelijke ervaring en een  

zorgeloos verblijf, waarbij je van alle gemakken wordt voorzien.



BIJ DIT ARRANGEMENT IN EEN LUXE LLODGE 
VOOR 2 PERSONEN ZIJN INBEGREPEN

– LLodge op een kleinschalig, rustig en exclusief resort in de 

luwte van het festival

– Solide, sfeervolle en afsluitbare LLodge met houten vloer 

en wanden, en een dak van lichtdempend canvas

– Verblijf van 15 augustus – 19 augustus

– Keuze uit een LLodge met double of twin luxe 

boxspringbedden

– Kussens, dekens en beddengoed van hotelkwaliteit

– Bluetoothspeakers in het hoofdeinde van het bed

– Eigen overkapt en verlicht buitenterras voor de LLodge 

met 2 comfortabele stoelen en een bijzettafel

– Stoel in de LLodge

– Kastruimte

– Nachtkastjes met verlichting 

– Sfeervol vloerkleed

– Stopcontacten in de LLodge voor het opladen van 

apparatuur

– Verlichting 

– Wifi binnen het resort 

– Dagelijkse schoonmaak en 1 keer vervanging van 

beddengoed

– Airconditioning en verwarming in de LLodge

– Warme dekens voor op het terras

– Grote passpiegel

– Eigen parkeerplaats naast je LLodge



EIGEN SANITAIRE VOORZIENINGEN IN  
DE LLODGE

– Douche, toilet, wasbak, spiegel, kastje en haardroger

– Handdoekenset ( 1 grote en 1 kleine handdoek p.p.) en badmat

– Shampoo, doucheschuim en bodylotion

– Vervanging handdoekenset (1 keer per verblijf)

OVERIGE VOORZIENINGEN
– Dagelijks bijgevulde gratis minibar met o.a. water, fris, bier 

en wijn

– Koffie- en theefaciliteiten in de LLodge

– Uitgebreid ontbijt tussen 09:00 en 12:00 uur  

(roomservice op verzoek beschikbaar)

– 24-uursconciërge-service voor al je vragen

– Lounge-area met diverse faciliteiten

– Must-have festivalaccessoires (powerbank, badjas, 

slippers etc.)

– Alpine SleepSoft-oordopjes



* Disclaimer: Please note that all images are of previously delivered 
accommodations. Be advised that your accommodation can be 
subject to minor changes, such as a varying ground plan or colour 
of the furnishings, depending on exact availability.

VOOR MEER INFORMATIE, BESCHIKBAARHEID EN PRIJZEN

Tuned Hospitality, official hospitality partner Lowlands
+31 (0)20 822 9515

info@tunedhospitality.nl

EXTRA’S OP HET FESTIVALTERREIN
– 24-uursshuttleservice van en naar het Lowlandsterrein

– Toegang tot een exclusieve viewing area met vrij uitzicht 

op het podium in Alpha, Bravo en Heineken

– Toegang tot de Barn (press/guest-area) 

– Backstagerondleiding


