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Stoer Vriendinnenweekend met Buggyrijden en Bowlen

Stoer Vriendinnenweekend op de Veluwe
2 Dagen even heerlijk samen, even helemaal alleen met jouw vriendinnen! Wat heerlijk. En misschien ook wel een beetje spannend? Word
compleet verzorgd tijdens dit arrangement! 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
Comfortabel genieten. Verblijf in een van de Lodges en geniet optimaal van uw welverdiende weekendje weg. Zowel binnen als buitenleven is
een geweldige ervaring. Door de openslaande deuren maakt u 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 verblijft u in een ruimte waar u gezellig met elkaar eet of bijkomt van een heerlijke dag op de Veluwe.
De Lodge is voorzien van 3 slaapkamers waarvan 1x een 2 persoons bed en nog 2 slaapkamers met beide 2x een 1 persoons bed. De
Lodges zijn centraal geleden op het park in een tuin vol met fruitbomen. U geniet volop met uw vriendinnen van wat de natuur te bieden heeft!
De Lodges zijn voorzien van:
3 slaapkamers met 6 slaapplaatsen
Badkamer met douche
Apart toilet
Keuken met volledige inventaris en senseo koffieautomaat
Gezellige eethoek
Vlonder met loungebank en barbecue
Oppervlakte 32m2

Hoe kan het weekendje er uit zien?
Dag 1
U wordt ontvangen bij het buggy rijden
Vervolgens kunt u genieten van koffie met gebak
3 gangen diner
Bowlen
Overnachten
Dag 2
Ontbijten
Midgetgolfen
Einde arrangement
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Bij dit Stoere Vriendinnenweekend op de Veluwe is inbegrepen:
1 uur Buggyrijden
Koffie met gebak
Proef 3 gangen verrassingsmenu
Bowlen
Ontbijt
Midgetgolf
1 Overnachting in een 6-persoons lodge

Prijs: € 99,- p.p. op basis van 6 personen in een 6-persoonslodge.
Op basis van 4 personen betaalt u € 106,45 p.p.
Bij een oneven aantal komt er een toeslag van € 35,00 bij voor het buggyrijden.
Bij 4 personen (2 buggy's) wordt er van de kaart gereden en komt er een verzekeringstoeslag van € 25,00 per buggy bij. Vanaf 3
buggy's vervalt deze toeslag.
Extra begeleiding:
Vanaf 5 buggy’s gaat er 1 extra begeleiding mee, de toeslag voor extra begeleiding bedraagt € 50.00. per gezelschap.
Vanaf 10 buggy’s gaan er 2 extra begeleiding mee, de toeslag voor 2 extra begeleiding bedraagt € 100.00 per gezelschap.
Let op! U mag een buggy besturen met een geldig rijbewijs b en gezond verstand.
Rijtijden:
Rijtijd met kaart (bij 1 of 2 buggy's) 1uur
Rijtijd met begeleiding vanaf 3 buggy's 15 minuten uitleg en 45 minuten rijtijd
Tijdsduur inclusief ontvangst en instructie 1 uur en 30 minuten
Afstand 23 km op verharde wegen

De prijs van dit stoere Vriendinnenweekend op de Veluwe is geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.De
bovenstaande prijs is exclusief schoonmaakkosten, toeristenbelasting en borg.
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