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Nachtje weg met het hele gezin op de Veluwe - Spelen bij de
Spelerij en de mega speeltuin

Nachtje weg met het gezin
Wilt u er toch nog even tussen uit met het gezin? Kom eens heerlijke genieten op de Veluwe, de kinderen kunnen zich vermaken bij de
Spelerij of gaan samen naar de mege speeltuin voor een geslaagd uitje. Het is dus 2 dagen genieten en blijf heerlijk overnachten.

Anders overnachten op de Veluwe
Heerlijk slapen in luxe chalets aan de rand van de Veluwezoom. Dit arrangement is inclusief entree bij de Spelerij. Ook serveren wij u 1x
een heerlijk 3-gangen verrassings diner en 1x een lekker ontbijtje. In de omgeving van de Veluwezoom is genoeg te beleven om uw verblijf
onvergetelijk te maken.
Op 60 meter afstand van het hoofdgebouw en restaurant waar 's avonds gezellig gezeten kan worden staan 4 sfeervolle Finse Chalets aan de
rand van de Veluwe. In het hoofdgebouw beschikt u over een eigen gedeelte waar u gebruik van kunt maken alleen niet met eigen eten en
drinken. Voor de kinderen kan er een speelhoekje worden ingericht.
De chalets zijn onderverdeeld in 4 aparte hotelkamers, elk met een eigen voordeur. Alle kamers zijn voorzien van 3 losse bedden, een
badkamer met wastafel, douche en toilet, koffie- en theefaciliteiten, televisie, koelkastje en gratis WiFi. Op de begane grond staan twee
eenpersoonsbedden. Het derde bed is alleen met een trapje te bereiken.
Er is ook de gelegenheid om een balletje te slaan op één van de tennisbanen. De chalets bevinden zich aan het rand van het bos, dus vraag
even aan de bar wanneer u het beste wilde dieren kunt gaan "spotten". Boek daarom gelijk een nacht, of meer, bij met een mooie korting!

Activiteiten voor de hele familie
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!
Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van een gezamenlijke ruimte om bij elkaar te komen.

Dit Nachtje weg met het hele gezin op de Veluwe is inclusief:
1 Overnachting
1x Een uitgebreid ontbijt
1x Een 3-gangen diner
Entree bij De Spelerij
Entree Dierens (mega) speeltuin
Wildspotten door Nationaal Park Veluwezoom
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Prijs: € 109 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Toeslagen:
Toeslag op zaterdag: € 10,00 per persoon
Toeslag juli en augustus € 35,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 10,00 per kamer per nacht
Toeslag voor de hond is € 10,- per hond per nacht
Toeristenbelasting

Kinderkorting:
Kids 0-3 jaar verblijven gratis
Kids 4-11 jaar € 69,00

De prijs is gebaseerd op 2 volwassenen en maximaal 2 kinderen op de kamer. Wanneer u wenst te verblijven met 2 volwassenen en 3
kinderen beschikt u over 2 kamers. Er wordt dan een extra prijs berekend van € 69,50 voor de kamer op zaterdag en € 59,50 voor de kamer
op overige dagen.
De prijs van dit Nachtje weg met het hele gezin op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de
feestdagen.
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