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2-daags All in arrangement op de Veluwe - Super
vriendinnenuitje!

ALL IN Vriendinnenweekend op de Veluwe
2 dagen genieten van een ALL IN vriendinnenweekend op de Veluwe. Geniet met je beste vriendinnen in een unieke lodge op de Veluwe.
Tijdens dit heerlijke weekend weg gaan jullie allerlei leuke activiteiten doen zoals e-scooteren, bowlen, tafelgrillen en midgetgolfen! Geen
zorgen meer over de lunch, want ook deze zit bij het ALL IN vriendinnenweekend inbegrepen! Het vriendinnenweekend is te boeken vanaf 4
personen. Ook met een grote groep bent u van harte welkom om te genieten van dit arrangement!

Overnachten in een lodge op de Veluwe
Comfortabel genieten. Verblijf in een van de Lodges en geniet optimaal van je welverdiende weekendje weg. Zowel binnen als buitenleven is
een geweldige ervaring. Door de openslaande deuren maak je van de keuken een buitenkeuken. Dat is pas genieten! De Lodge is een
gezellig ingerichte chalet met in het bijzonder een heerlijke houten vlonder voorzien van een loungeset en een gasbarbecue tafel.
In het chalet verblijf je in een ruimte waar je gezellig met elkaar eet of bijkomt van een heerlijke dag op de Veluwe. De Lodge is voorzien van 3
slaapkamers waarvan 1x een 2-persoonbed, 2x een 1-persoonsbed en 1x een stapelbed voor 2 personen. De Lodges zijn centraal gelegen
op het park in een tuin met twee fruitbomen. Je geniet volop met je gezelschap van wat de natuur te bieden heeft!
De Lodges zijn voorzien van:
Centrale verwarming
Badkamer met wastafel en douche
Apart toilet
Volledig keukeninventaris met 4-pits gasstel en koelvriescombinatie
Combimagnetron
Senseo-apparaat
Waterkoker
Woonkamer met LCD TV
Veranda met overkapping
Loungeset

Programma
Dag 1
U wordt ontvangen met een lunch
E-chopper rijden (kwartiertje uitleg en 2 uur toeren)
Huur een E-chopper en verken de prachtige Veluwe! Met deze milieuvriendelijke scooter maak jij de sier op de Veluwe. Heerlijk relaxed
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stuur je de elektrisch aangedreven chopper over de heide, door de bossen en bezoek je de meest bijzondere plekjes van de Veluwe. Je
kunt de E-chopper huren vanaf 2 personen. (vanaf 16 jaar brommerrijbewijs verplicht)
3 gangen verrassingsmenu
Bowlen
Overnachten

Dag 2
Uitslapen
ontbijt
Midgetgolfen
koffie met gebak
Einde arrangement

Dit vriendinnenarrangement is inclusief:
Ontvangst met 2 gangen lunch
2 Uur E-chopper rijden (hiervan zijn er maximaal 10)
3 gangen verrassingsmenu
1 uur bowlen
1 Overnachting in 4-6 personen lodge
Lakenpakket in uw lodge
Onbijt op dag 2
Midgetgolf
Koffie met gebak

Prijs: vanaf € 110,95 p.p. op basis van 6 personen in een 6-persoonslodge.
Op basis van 4 personen betaalt u vanaf € 120,00 p.p.
De bovenstaande prijzen zijn exclusief toeristenbelasting, borg en schoonmaakkosten.
E-chopper rijden is niet mogelijk van november tot 1 april. Als alternatief is buggy rijden mogelijk, maar er zijn ook vele andere activiteiten.
Informeer naar de mogelijkheden.
De prijs van dit vriendinnenarrangement is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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