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Kerst in Familielodges vieren? Genieten met het hele gezin op de
Veluwe

Kerstdagen op de Veluwe - Genieten in een familielodge
Gezellig met het hele gezin genieten met de Kerstdagen op de Veluwe en verblijven in mooie familielodges. Super leuk om met de kids lekker
in de natuur te genieten en ook met de super leuke faciliteiten op het park hoeft niemand zich hier te vervelen. Boek een heerlijke kerst op de
Veluwe!

Comfortabel genieten in de Familielodge
Comfortabel genieten met uw hele gezin. Verblijf in een van de familie lodges en geniet optimaal van uw welverdiende vakantie. Zowel binnen
als buitenleven is een geweldige ervaring. Door de openslaande deuren maakt u van de keuken een buitenkeuken. Dat is pas genieten!
De familie lodge is voorzien van:
3 slaapkamers met 6 slaapplaatsen
Badkamer met douche en wastafel
Apart toilet
Keuken met volledige inventaris
Senseo koffieapparaat
Vlonder met barbecue

Kom optimaal tot rust in deze heerlijke lodge.

Faciliteiten op het park
Heerlijk op vakantie in Nederland! Dit veelzijdige vakantiepark is centraal gelegen op de Veluwe in het dorp Voorthuizen. Wij helpen u graag te
genieten van dit prachtige vakantiepark midden in de natuur. Voor zowel een actief weekendje weg of een heerlijke uitrustvakantie is heet
vakantiepark op de Veluwe de ideale bestemming.
Kindvriendelijk genieten
Dit vakantiepark is leuk voor jong en oud. De faciliteiten zijn zeer kindvriendelijk. Er zijn legio mogelijkheden voor vertier! Denkt u aan een
sportpark met interactieve voetbalmuur of diverse speeltuinen van groot naar klein. Ook is er in de kindervakanties een animatieteam
aanwezig. In Nederland is het helaas weleens slecht weer. Geen probleem want u kunt zich prima vermaken in het overdekt zwembad of in
de sfeervolle bowlinggrot.

Genieten op de Veluwe
Vakantie in Nederland saai? Niet als u naar dit vakantiepark gaat. Vanaf het vakantiepark zijn er uitstekende mogelijkheden om te fietsen of te
wandelen.De Veluwe biedt ook vele bezienswaardigheden om te bezoeken. Denkt u aan het Kröller-Müller museum, Nationaal Park De Hoge
Veluwe of de Koningin Julianatoren. Door haar centrale ligging zijn deze attracties eenvoudig bereikbaar. Wij helpen u graag uw uitstapje te
plannen. Wist u dat de Veluwe de hoogste attractiepark dichtheid heeft van heel Europa?
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Bij dit Kerstarrangement in een familielodge op de Veluwe is inbegrepen:
3 Overnachtingen in een familielodge voor 6 personen
Kersttafelgrillen op 25 of 26 december
3x Ontbijt
1 Uur bowlen op 25 of 26 december
Gebruik overige parkfaciliteiten

Prijs: 177,50 p.p. voor de volwassenen en € 121,50 p.p. voor kinderen tot 11 jaar.
De prijs is gebaseerd op 2 volwassenen en 2 kinderen in een lodge.
De prijs van deze aanbieding is exclusief lakenpakketten en toeristenbelasting.
Wilt u nog een extra uurtje bowlen? Dan kan dat uiteraard al voor € 30,- per uur per baan.
De prijs van dit Kerstarrangement in een familielodge op de Veluwe is geldig met aankomst op 24 december 2019.
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