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2 Daagse KERST aanbieding op de Veluwe - Overnacht in ons
hotel en geniet van een heerlijk Kerstdiner!

Heerlijke Kerstaanbieding op de Veluwe
Lekker met kerst 2 dagen er tussen uit en genieten op de Veluwe. Dit prachtige natuurgebied is in alle jaargetijden zo mooi! Zin om er even
tussen uit te gaan met de kerstdagen? Boek dan deze mooie aanbieding en geniet van een welverdiend uitje met de kerstdagen dit jaar.

Overnachten in sfeervolle kamer
Wilt u binnenkort graag een nachtje, weekendje, weekje of nog langer het ultieme vakantiegevoel beleven op een prachtige locatie met de
Veluwe als achtertuin? Dan is dit hotel in Voorthuizen écht iets voor u. Geniet van de services van een hotel en profiteer tegelijkertijd van de
voorzieningen van een vakantiepark. Voor een weekendje weg met zijn tweeën of een vakantie met het gezin is ons hotel in Voorthuizen
ideaal; de hotelkamers bieden namelijk plaats aan 2 tot 4 personen. Tijdens uw hotelovernachting maakt u onbeperkt gebruik van de
faciliteiten van het recreatiepark Neem een duik in ons binnen- of buitenzwembad, geniet van de zon op de ruime ligweide rondom het
buitenzwembad, schuif aan bij Restaurant Proef! en laat u culinair verrassen of ontspan optimaal bij onze wellness voorzieningen. Ook aan de
kinderen is gedacht; tijdens uw verblijf in ons hotel op de Veluwe vermaken de kinderen zich in de speeltuinen, op de sportvelden of bij het
animatieteam.
Ook tijdens de Kerstdagen kunt u komen overnachten in ons hotel! Op Eerste of Tweede Kerstdag geniet u van een heerlijk 4-gangen
Kerstmenu.

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.

Er is in de omgeving ook van alles te zien!
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?

Bij deze 2-daagse KERST aanbieding op de Veluwe is inbegrepen:
1 Overnachting in een luxe hotelkamer
1x Ontbijt
1x Een heerlijk 4-gangen Kerstmenu op Eerste of Tweede Kerstdag

Prijs: vanaf € 103,40 p.p. op basis van een 2-persoons luxe Hotelkamer.
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De prijs van deze 2-daagse KERST aanbieding op de Veluwe is geldig met aankomst op 25 of 26 december 2020.
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