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2 daags familieweekend op de Veluwe - Leuke activiteiten en
Kinderen gratis

Veelzijdig vakantiepark
Elk type vakantieganger beleeft zijn ultieme vakantie; van jong tot oud. De sportfanaat showt zijn talent op het veelzijdige sportpark, danst de
sterren van de hemel op de dansmat en gooit uiteraard die strike op de Bowlingbaan. De avonturier gaat op ontdekking in de Klauterhoeve,
knuffelen met de dieren van de kinderboerderij of leeft zich uit in een van de speeltuinen. De genieter gaat heerlijk ontspannen in de sauna,
het Turks stoombad of gewoon heerlijk zwemmen; binnen of buiten! Zo is er voor ieder wat wils op dit vakantiepark in het prachtige Veluwe

Familielodge
Heerlijk genieten van een zomerse dag met uw hele gezin in een chalet voor 6 personen. Verblijf in een van de familielodges en geniet
optimaal van uw welverdiende vakantie. Combineer dit knusse chalet (32m2) met het buitenleven; stralend zonnetje, grote veranda, ultiem
genieten!
Zowel het binnen- als buitenleven op de Veluwe is een geweldige ervaring. Door de openslaande deuren maakt u van de keuken van uw
chalet voor 6 personen een buitenkeuken. Dat is pas genieten!men; binnen of buiten!
In de Familielodge is het plaatsen van een kinderbed niet mogelijk
Slaapkamer met 2-persoonsbed
2 slaapkamers met 2x 1-persoonsbed
Beschikt over apart toilet

Deze familie lodge beschikt over de onderstaande faciliteiten:
4-pits gasstel
Autovrij gedeelte
Centrale verwarming
Huisdieren toegestaan
Tuinmeubels
Veranda
Waterkoker
Woonkamer met een LCD TV
Combimagnetron
Compleet ingerichte keuken
Senseo koffiezetapparaat
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Koelvriescombinatie
Badkamer met douche, wastafel en toilet

Animatie voor de kinderen
Keessie en Willie zijn de 2 mascottes van het recreatiepark. Samen met hen beleef je zoveel leuke dingen. Keessie is een ondeugend typetje
dat veel kattenkwaad uithaalt. Het is een soort Pietje Bell van nu. Zijn vriendinnetje Willie is totaal het tegenovergestelde en is een erg deftig
dametje. Ze gedraagt zich soms als een juffie, die alle touwtjes in handen heeft.
De Kidsclub is voor kinderen van 3 tot 12 jaar, in alle officiële schoolvakanties. Kom gezellig dansen en liedjes zingen! Onze mascottes
Keessie en Willie maken het extra gezellig! Natuurlijk horen knutselen, spelletjes spelen, theater binnen en buiten hier ook bij! Er gebeurd van
alles bij de Kidsclub!
Voor alle veiligheid worden de kinderen op het park opgehaald door de Keessie-mobiel! Sta klaar bij de Keessie halte en je wordt opgehaald.
Let wel even op de tijd wanneer hij langs komt rijden.

Midgetgolfen op vakantie
Spelplezier voor de hele familie vinden wij erg belangrijk. Daarom hebben wij op het park de ideale activiteit voor de hele familie. Kom bij ons
langs voor een gezellig potje midgetgolfen en laat je familie zien wat je kan op de uitdagende midgetgolfbaan op het park. Midgetgolf is niet
alleen leuk voor kinderen, maar ook altijd een leuke uitdaging voor volwassenen.
U hoeft zich geen zorgen te maken over de materialen. Voor het huren van midgetgolfsticks en balletjes kunt u terecht bij de receptie. U
betaalt hier een kleine vergoeding voor. De extra € 5,- borg per stick krijgt u na het inleveren van het materiaal uiteraard weer terug.
Wie is de beste van jullie familie?

Bij dit 2 daags Familieweekend is inbegrepen:
1 Overnachting in een familielodge of vergelijkbare accommodaties
1x Ontbijt
Snackpakket
Midgetgolf (vrij in te plannen)
Gratis gebruik van het zwembad en speelfacilitieten

Prijzen:
Volwassenen vanaf € 79.50 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar zijn GRATIS
De prijs van dit 2 daags Familieweekend is geldig tot en met 31 december 2021.
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