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Zomervakantie in Giethoorn - Eigen chalet aan het water met prive
boot en catering aan huis

Genieten van een vakantie in Giethoorn
Op zoek naar een mooie plek voor een vakantie in eigen land? Dit vakantiepark is gelegen in het hartje Giethoorn. Elk chalet beschikt over
een eigen aanlegsteiger met elektroboot. Ga gezellig varen en wandelen. Een gourmet wordt aan huis bezorgd en u kunt zelf uw eigen
hamburger samenstellen, heerlijk vakantiegevoel. Voor de kinderen is er een speeltuin en een kidspakket waarmee zij zich gedurende de
week mee kunnen vermaken.

Verantwoorde activiteiten
Om uw vakantie in Nederland compleet te maken bieden wij bieden wij u verantwoorde activiteiten en faciliteiten aan.
Voor de kinderen zijn de speeltuinen geopend waar ze hun energie even kwijt kunnen en hebben wij een speciaal kinderpakket
samengesteld met o.a. boerenbrok maken, een speurtocht en diverse spelletjes. Daarnaast is het mogelijk om enkel met uw eigen gezin te
fietsen door Giethoorn en omgeving. U kunt het water op met uw eigen bootje waarbij u zelf de rustige plekken kunt opzoeken, uiteraard
informeren wij u hier graag over. Bij vakantie houden hoort natuurlijk ook lekker eten. In de chalet heeft u alle faciliteiten om zelf te koken
maar zullen wij ook wat lekkers naar u toe brengen. Zo kunt u een avond genieten van traditioneel gourmetten en heerlijke hamburgers,
helemaal door uzelf samengesteld.

Nostalgisch en waterrijk Giethoorn
U verblijft op Vakantiepark Giethoorn, gevestigd midden in de historische dorpskern van giethoorn. De lodges zijn modern ingericht, van alle
luxe voorzien en liggen met het terras aan het water. Tevens ligt er een elektrosloep voor de lodge, waarmee u Giethoorn en haar omgeving
kan gaan ontdekken. Wij beschikken over 4,6 en 12 persoonslodges.
Van november t/m maart is het ook zeer zeker de moeite waard om Giethoorn te bezoeken. De elektrosloepen zijn dan helaas niet
beschikbaar, maar wordt deze vervangen door een rondvaart van 2 uur Giethoorn en omgeving.
U kunt hier ook diverse activiteiten doen als Braingame (hersens krakende beeld puzzels), air Hockey, Darts, Mega Twister, Voor de
kinderen is er een speelzolder en speeltuin. Tijdens uw verblijf op vakantiepark Giethoorn, mag u vrij gebruik maken van deze activiteiten.

Bij deze 8-daagse Zomervakantie in Giethoorn is inbegrepen:
7 Overnachtingen in een chalet aan het water
2x Ontbijt dat naar uw chalet wordt gebracht
1x Zelf je eigen hamburger samenstellen
1x Gourmet in de Woning
Een kinderpakket (met o.a. knutselspullen, boerenbrok maken, speurtocht en spelletjes)
1 dag fietshuur voor het hele gezin
Wandelroutes in de omgeving om op een verantwoorde manier op pad te gaan
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Gezelschapsspellen pakket voor in de avonden met de kids
Vrij gebruik van de sloep bij uw accommodatie
Gebruik faciliteiten zoals speelzolder, speeltuin, Pannakooi en kindercroquet mits geopend volgens richtlijnen RIVM
Toeristenbelasting
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijs: vanaf € 425,00 p.p.
Kinderen 4 t/m 11 jaar vanaf € 335,00 per kind.
De prijs van deze 8-daagse Zomervakantie in Giethoorn is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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