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Nachtje slapen in een Chatel in Giethoorn + Varen, Picknicken, VRdinner en E-chopper tocht

2-Daagse Giethoorn trip
Een super leuk goed gevuld programma met dit 2-daagse arrangement in Giethoorn beleven! Fluistervaren met een fluisterboot of
kanovaren door Giethoorn en een picknick mee voor onderweg. 's Avonds geniet u van een VR-dinner, u overnacht in een unieke Chatel met
ontbijt. De 2e dag gaat u met de e-chopper de omgeving verkennen. Heerlijk 2 dagen genieten dus in Giethoorn.

Chatel Giethoorn
Overnachten in een luxe hotelkamer verpakt in een sfeervolle chalet. Nieuw op het vakantiepark in Giethoorn zijn de unieke Chatels. Ze liggen
in hartje Giethoorn en zijn omgeven door water.
De geschakelde, gelijkvloerse chalet is geschikt voor maximaal 4 personen. Het verblijf is elektrisch verwarmd en voorzien van airconditioning.
Er is een slaapkamer met een 2-persoonsbed, de 2e slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden.
De chatel is geschikt voor een kort verblijf in Giethoorn. Het beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet. In de keuken zit een
kleine koelkast en een nespresso koffiezetapparaat. Ieder chatel beschikt over een eigen terrasje met meubilair. Net als op een hotel kamer is
het niet mogelijk om te koken in het chalet. Wij verzorgen graag catering bij uw accommodatie of in ons nabij gelegen eetcafe.

Programma
Aankomstdag
10.30 uur
U wordt ontvangen met koffie of thee en boerenbrok.
Vervolgens ligt de kano of fluisterboot voor u klaar voor een dagje varen in Giethoorn.
Tevens ontvangt u een picknick.
18.00 uur
U wordt in het restaurant verwacht voor een 3-gangen diner.
Overnachting in een unieke Chatel.
Dag van vertrek
09.00 uur
Het Wieden ontbijt wordt bij uw chatel gebracht.
10.00 uur
Uitchecken
U kunt uw bagage eventueel bij het restaurant in bewaring geven.
U wandelt naar de E-choppers voor een tocht van 20 kilometer door de omgeving.
(u kunt er ook kiezen om een dag een elektrische fiets te huren)

Bij deze Compleet verzorgde 2-daagse Giethoorn trip is inbegrepen:
1 Overnachting
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1x Een 3-gangen diner in het restaurant op het park
1x Ontbijt bezorgd in uw chatel
Huur kano/fluisterboot gehele dag
Picknick
Huur E-chopper voor 20 km tocht

Prijzen:
Bij 2 personen vanaf € 275,00 p.p.
Bij 3 personen vanaf € 195,00 p.p.
Bij 4 personen vanaf € 180,00 p.p.
In juli en augustus is dit arrangement niet mogelijk!
Verleng het arrangement naar 3 dagen (1 nacht extra, 1x een extra ontbijt en 1x een barbecue of gourmet) voor slechts € 35,00 p.p.
extra.
Dit arrangement is te boeken met aankomst op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. De prijzen zijn afhankelijk van het aantal
personen, de activiteiten die u kiest en de aankomstdatum.
De prijzen van dit 2-daagse Giethoorn arrangement zijn geldig van 1 april 2023 tot en met 31 oktober 2023 met uitzondering van
schoolvakanties en feestdagen.
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