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Midweek aanbieding op de Veluwe - 4=3 Genieten met de hele
Groep

4=3 Overnachten in een Bungalow op de Veluwe
Geniet van een deze 4 = 3 Midweek aanbieding op de Veluwe en verblijf in een 8-persoons bungalow op dit leuke Recreatiepark.

Overnachten in een Bungalow op een Recreatiepark
Handig: huisje huren voor 8 personen! U viert vakantie met een groep vrienden, collega's of familie en bent op zoek naar een 8-persoons
groepsaccommodatie. In Nederland komt u dan al snel uit bij ons Recreatiepark. Bij ons mooie Recreatiepark op de Veluwe kunt u een
8-persoons huisje huren dat voorzien is van alle gemakken. En dat niet alleen; u kunt bij ons ook terecht voor een groepsaccommodatie voor
nog grotere gezelschappen tot wel 20 personen.
U verblijft in een luxe 8-persoons bungalow en bent van alle gemakken voorzien. Al onze bungalows beschikken over een woonkamer met
LCD tv, een compleet ingerichte keuken met vaatwasser, koffiezetapparaat, koel-vriescombinatie en combimagnetron, een badkamer met
douche, wastafel en apart toilet en voldoende slaapkamers. Het Recreatiepark is één van de leukste recreatieparken in Nederland. Het park
bevindt zich op de Veluwe, het gebied met de meeste attractieparken van heel Noord-Europa. Binnen een mum van tijd bent u bij diverse
bezienswaardigheden en pretparken die de Veluwe rijk is.

Bungalowfaciliteiten
Woonkamer met LCD tv
Compleet ingerichte keuken met volledig keukeninventaris
Vaatwasser
Koel-vriescombinatie
Combimagnetron
Koffiezetapparaat
Badkamer met douche, wastafel en apart toilet
4 slaapkamers

Deze Midweek aanbieding is inclusief:
4 Overnachtingen in een 8-persoons Bungalow
Schoonmaakkosten
Gratis gebruik van de faciliteiten op het Recreatiepark
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Prijs: € 39,25 p.p. op basis van een 8-persoonsbungalow
Normale prijs: € 57,50 p.p. Profiteer nu van deze aanbieding!
De genoemde prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
Deze Midweekaanbieding is te boeken van maandag t/m vrijdag. Niet te boeken in de kindervakantie's. De maanden juli en augustus zijn op
aanvraag.

Ook mogelijk in het Weekend:
2 Overnachtingen in een 8-persoons Bungalow
Schoonmaakkosten
Gratis gebruik van de faciliteiten op het Recreatiepark

Prijs: € 47,50 p.p. op basis van een 8-persoonsbungalow
De bovenstaande prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
Deze weekendaanbieding is te boeken van vrijdag t/m maandag. Ook mogelijk op basis van 3 overnachtingen! Niet te boeken in de
kindervakantie's. De maanden juli en augustus zijn op aanvraag.
De prijs van deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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