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3 Dagen genieten met het gezin in Giethoorn - Slapen aan het
water, varen en Dafrijden

Genieten met je familie in Giethoorn
Op zoek naar een plek om er even tussen uit te gaan? In Giethoorn kunt u genieten van een verblijf in een chalet aan het water met
eigensteiger met elektroboot. Om uw weekend helemaal af te maken gaat u ook een rondje rijden met een DAF en brengen we lekker eten
naar uw chalet.

Genieten in de natuur
Dag 1
Vanaf 12.00 uur is het mogelijk gebruik te maken van alle faciliteiten mits geopend
Om 15.00 uur zijn de sleutels beschikbaar
18.00 uur
Er wordt een plate naar keuze bij uw chalet bezorgd
Dag 2
08.30 uur
Het ontbijt wordt naar uw chalet gebracht
De DAF staat voor u klaar voor een tocht door het nationaal park de Weerribben-Wieden met stops in Ossenzijl voor een heerlijke kop koffie
naar keuze en saucijzenbroodje en in Paasloo voor een ronde Boerengolf of voetgolf
19.00 uur
De barbecue, gourmet of kaasfondue wordt bij uw woning bezorgd
Dag 3
08.30 uur
Het ontbijt wordt naar uw chalet gebracht.

Nostalgisch en waterrijk Giethoorn
U verblijft op Vakantiepark Giethoorn, gevestigd midden in de historische dorpskern van giethoorn. De lodges zijn modern ingericht, van alle
luxe voorzien en liggen met het terras aan het water. Tevens ligt er een elektrosloep voor de lodge, waarmee u Giethoorn en haar omgeving
kan gaan ontdekken. Wij beschikken over 4,6 en 12 persoonslodges.
Van november t/m maart is het ook zeer zeker de moeite waard om Giethoorn te bezoeken. De elektrosloepen zijn dan helaas niet
beschikbaar, maar wordt deze vervangen door een rondvaart van 2 uur Giethoorn en omgeving.
U kunt hier ook diverse activiteiten doen als Braingame (hersens krakende beeld puzzels), air Hockey, Darts, Mega Twister, mini Bowling).
Voor de kinderen is er een speelzolder, speeltuin, Tijdens uw verblijf op vakantiepark Giethoorn, mag u vrij gebruik maken van deze
activiteiten, mits geopend.

Bij dit 3 dagen genieten arrangement in Giethoorn is inbegrepen:
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2 Overnachtingen in een chalet aan het water
2x Ontbijt
1x Barbecue, kaasfondue of gourmet bij uw vakantiewoning
1x plate service in de woning
Dafrijden (4 uur)

Koffie en saucijzen broodje
Ronde boerengolf of voetgolf
Pubquiz van 1,5 uur
Sloep, 2 dagen vrij gebruik
Gebruik faciliteiten
Toeristenbelasting
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijs: vanaf € 250,00 p.p. voor de volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
November/januari/februari/maart vanaf € 210,00 p.p.
Jongere kinderen zijn uiteraard ook welkom, de prijs hiervoor is op aanvraag.
Verleng voor 2,50 p.p. uw verblijf met ene dag en vertrek na het afscheidsontbijt in uw woning
De prijs van deze 3 dagen genieten arrangement in Giethoorn is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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