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Vriendenweekend in de gezellige decembermaand - Slapen aan
het water in Giethoorn

Vriendenweekend in Giethoorn
Willen jullie graag met de vrienden kerst vieren maar zitten de kerstdagen al weer helemaal vol gepland? Kom in december alvast helemaal in
kerstsferen met deze speciale aanbieding. In december pakken we uit met een mooie kerstboom in de woning, een mooie gedekte kersttafel
bij aankomst, een heerlijke brunch, verwarmde rondvaart en 4-gangen diner.

Programma speciale december weekend aanbieding
Vrijdag
Aankomst vanaf 16:00 uur in uw waterlodge
Bij aankomst staat er een mooie kerstboom en is de kersttafel voor u gedekt.
In de avond bezorgen we bij u onze kerstgourmet

Zaterdag
Wieden Deluxe ontbijt bezorgd in de woning
Verwarmde rondvaart van 1 uur door Giethoorn en omgeving
4-gangen diner in onze Burgers & Grill (restaurant op het vakantiepark)

Zondag
De kerstbrunch wordt bezorgd in uw woning
Uitchecken is mogelijk tot 18:00 uur

Nostalgisch en waterrijk Giethoorn
Ons vakantiepark is gelegen midden in de historische dorpskern van Giethoorn. De pittoreske huizen, de vlonders en bruggetjes en het
culturele erfgoed doet denken aan Venetië. Giethoorn wordt dan ook wel het Venetië van het Noorden of Hollands Venetië genoemd.
Het vakantiepark biedt plaats aan 2-,4- en 6 -persoons lodges, diverse hotellodges en 5 groepsaccommodaties voor 12 personen. Het park
beschikt ook over een omheind kindergedeelte met diverse familielodges, waardoor u onbezorgd kunt genieten terwijl de kinderen naar
hartenlust kunnen spelen.
Op het park is het Amerikaans getinte luxe hamburger & Grill restaurant gevestigd. De gezellige American diner beschikt over een terras aan
twee kleine haventjes die uitmonden aan het meer ‘t Bovenwijde en grenst met de voorzijde aan het wandelpad door de dorpskern.
Het unieke BUILD-YOUR-OWN BURGER of HOTDOG in combinatie met diverse gerechten van de Grill, zorgen voor een ideale lunch of diner
met voor ieder wat wils. Daarnaast kunt u ook ouderwets genieten van een (eigen) barbecue, grill gourmet of grill for two.
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Dit vriendenweekend in december in Giethoorn is inclusief:
2 Overnachtingen in een waterlodge (4 of 6 persoons)
Bij aankomst opgemaakte bedden
Bij aankomst gedekte kersttafel
Kerstboom in de woning
Kerstgourmet op vrijdag
1x Een wieden ontbijt zaterdag
Verwarmde rondvaart van 1 uur door Giethoorn en omgeving (in te plannen op zaterdag of zondag)
4-gangen diner in ons restaurant
1x kerstbrunch bezorgd in uw woning
Servicekosten, schoonmaakkosten en toeristenbelasting

Prijs: vanaf € 275,00 p.p. op basis van 4 personen.
Kinder prijs op aanvraag
Dit speciale december arrangement is geldig tijdens de volgende weekenden:
09 tot 11 december 2022
12 tot 14 december 2022
13 tot 15 december 2022
16 tot 18 december 2022
19 tot 21 december 2022
20 tot 22 december 2022
27 tot 29 december 2022 (+50,00 p.p.)
De prijs van dit vriendenweekend in december in Giethoorn is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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