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Nachtje weg op de Veluwe - Wandelen, dineren en overnachten in
een Chalethotel

Proef en ontdek de Veluwe
Wilt u overnachten in luxe chalets? En wat dacht u van een wandeltocht met een échte natuurgids? En uiteraard genieten van een
heerlijk 3-gangen diner. U wordt helemaal in de watten gelegd bij het 'Ontdek en proef de Veluwe' arrangement. Komt u ook genieten? Boek
dan nu en profiteer van de lage prijzen.

Activiteiten aanbod
Wij beschikken over een veelzijdige keuken, een gezellige bar, unieke hotelkamers in Finse chalets, 13 tennisbanen, een grote
activiteitenhal (ca. 1500 m2) én ongedwongen en vriendelijk personeel. Ons activiteitenaanbod is in principe eindeloos, zowel indoor als
outdoor. Of u nu een hele dag, een dagdeel, avond of meerdere dagen iets wilt organiseren, wij stellen graag uw favoriete programma samen!

Programma voorbeeld:
Met dit arrangement overnacht u in een luxe chalet. Uiteraard niet voordat u genoten heeft van een overheerlijk 3-gangen Diner. 's Ochtends
staat er een heerlijk Ontbijt voor u klaar. En wat dacht u van de wandeltocht met échte natuurgids? Deze kunt u zelf inplannen. Misschien
vroeg in de ochtend, of toch liever 's avonds laat? Het is helemaal aan u! Vanuit uw hotelkamer gaat u de poort door naar het natuurgebied
van de Veluwe. Om er zeker van te zijn dat u alle bijzonder plekjes ziet kunt u een wandeltocht maken onder begeleiding van een échte
natuurgids. De gids kan u alles vertellen over dit gebied en weet precies waar u wild kunt spotten. Een wandeling vroeg in de ochtend is dan
ook zeker aan te raden.
Tijdens uw verblijf is er een gezamenlijke ruimte waar u bij elkaar kunt komen.

Bij het proef en ontdek de Veluwe arrangement is inbegrepen:
1x Overnachting in luxe chalets
1x 3-gangen diner
1x Luxe ontbijt
Wildspotten (inclusief route)

Prijs: € 85,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslagen:
Toeslag op zaterdag: € 5,00 per persoon
Toeslag 1-persoonskamer: € 10,00 per kamer per nacht
Toeslag juli en augustus 15,- p.p.
Toeslag voor de hond is €10,- per hond per nacht
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Toeristenbelasting a € 1,50 p.p.p.n.

Kinderen 0-3 zijn gratis en 4 tot en met 11 jaar krijgen € 17,50 korting op het arrangement.
De prijzen van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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