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Hip weekendje weg - Ontdek de Veluwe Elektrisch

Fietsen op de Veluwe
De Veluwe leent zich uitstekend voor diverse fietsroutes waarbij u enorm kunt genieten van de prachtige omgeving! Ga voor puurnatuur of rijdt
langs diverse dorpjes om de Veluwse cultuur te beleven. Het vakantiepark heeft diverse fietsroutes uitgezet om van knooppunt tot knooppunt
te fietsen via genummerde borden. Bij de knooppunten staat informatie over het netwerk in de regio. Alle toeristische fietspaden en rustige
weggetjes zijn in kaart gebracht en met elkaar verbonden. U bepaalt dus zelf de gewenste fietsroute en afstand. Vrijheid en flexibiliteit staan
voorop!

E-chopper Tour
Heeft u altijd al de Veluwe willen ontdekken vanaf een E-Chopper? Dat kan bij dit vakantiepark in Voorthuizen. De route is gemaakt en u
bepaald zelf waar u even een pauze neemt.
Rijdt bijvoorbeeld door het Nationale Park de Hoge Veluwe en neem een kijkje bij het Kröller-Müller Museum. Dit kan perfect vanaf de locaties
Otterlo en Hoenderloo. Of vertrek vanuit Garderen en neem een kijkje bij Landgoed Staverden en stop voor een lekker ambachtelijk ijsje bij de
IJstijd.
Er zijn veel verschillende routes beschikbaar, en de keuze is aan u.

Verblijf in een hotelkamer
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 ons hotel in Voorthuizen, gelegen op een op vakantiepark, 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 park. Neem een duik in ons binnen- of buitenzwembad, geniet van de zon op de ruime
ligweide rondom het buitenzwembad, schuif aan bij het restaurant 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.
De 3-sterren hotelchalets zijn geschikt voor 2 personen en beschikken over een compleet ingerichte keuken, gezellige woonkamer met
televisie, slaapkamer met twee boxspringbedden en badkamer met douche, wastafel en toilet. Uw huisdier is welkom en u houdt het thuisfront
moeiteloos op de hoogte van uw vakantie dankzij de gratis wifi.

Programmavoorstel
Dag 1
15:00 uur Inchecken in de accommodatie
18:00 uur 3-gangen verrassingsmenu
Dag 2
09:00 uur Ontbijt
10:00 uur E-chopperrijden
12:30 uur 2-gangen keuze lunch
Dag 3
09:00 uur Ontbijt
11:00 uur Afsluiten met een ronde midgetgolf
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Bij dit hip weekendje weg is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een hotelkamer
2x ontbijt
E-chopper rijden OF Elektrische fietshuur (in het najaar)
1x een 3-gangen Verrassingsmenu
1x een 2-gangen Keuzelunch
Midgetgolf

Prijs: vanaf € 183,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
E-chopper rijden is niet mogelijk van november tot maart. Voor + € 5.00 p.p. is buggy rijden mogelijk, maar er zijn ook vele andere activiteiten.
Informeer naar de mogelijkheden.
De prijs van dit 3-daagse Hippe weekendje weg op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.

Hip weekendje weg - Ontdek de Veluwe Elektrisch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

