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All inclusive Vakantiehuis arrangement - Weekendje Giethoorn

Logeren in sprookjesachtig Giethoorn
Giethoorn biedt met haar eigen culturele geschiedenis en waterrijke omgeving een scala aan recreatieve mogelijkheden. Er loopt een fraai
fietspadennet door de prachtige omgeving met o.a. Nationaal Park de Weerribben en liggen gezellige stadjes als Steenwijk en Meppel op
geringe afstand.

Comfortabel vakantiehuis
Giethoorn is een hele goed keuze voor een midweek, weekend of weekje er tussen uit met familie, vrienden of vereniging. Het vakantiehuis
biedt u diverse mogelijkheden en ligt op slechts 400 meter van het centrum.
De inrichting van vakantiehuis Giethoorn is comfortabel, functioneel en gezellig. Aan de voorzijde biedt het ruime, beschutte terras extra
mogelijkheden.
Inrichting
De begane grond:
Een ruime woonkamer met televisie en stereo, open keuken met afwasmachine, 2 douches, 2 toiletten en een slaapzaal met 5
éénpersoonsbedden.
De 1e verdieping heeft 4 twee persoonskamers, met een eigen douche en toilet en één tussenkamer met een stapelbed.
De 2e verdieping heeft 1 grote slaapkamer 5 éénpersoonsbedden. Ook is er de beschikking over een eigen terras. De afstand tot het centrum
is ongeveer 400 meter.

Het programma
Vrijdag
Aankomst bij restaurant waar u de sleutel kunt afhalen. Bij binnenkomst staat er een borrelpakket voor u klaar.
Om 19.00 uur Saladebuffet met een warm gerecht in het vakantiehuis.

Zaterdag:
Om 10.00 uur Ontbijt in het vakantiehuis.Tevens ontvangt u een uitge- breide picknick verpakt in een boerenzakdoek voor overdag.
Uitgebreide barbeque of 3 gangendiner, graag 2 weken vooraf keuze doorgeven.

Zondag
Om 10.00 uur ontbijt in vakantiehuis
Een rondvaart van 2 uur door Giethoorn, over het meer "'t Bovenwijde" en natuurgebied "de Wieden".
13.00 uur U stapt uit bij de kerk voor een wandeling naar museum "de Oude Aarde" , waar u een rondleiding krijgt.
14.00 uur Bij terugkomst een uitgebreide high tea in het vakantiehuis.
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19.30 uur Dagplatein ons restaurant

Maandag
10.00 uur Ontbijt in het naast gelegen restaurant.

Dit All-Inclusive arrangement in Giethoorn is inclusief:
Borrelpakket bij aankomst in het vakantiehuis
Vrijdagavond saladebuffet met een warm gerecht
Zaterdag om 10.00 uur ontbijt in vakantiehuis
Picknick voor overdag
Barbecue in het vakantiehuis
Ontbijt op zondag in het in vakantiehuis
Om 11.00 uur een 2 uur rondvaart door ’t mooie Giethoorn en rondleiding bij museum 'De Oude Aarde'.
Uitgebreide high tea in het vakantiehuis
Om 19.30 uur de dagplate in naast gelegen restaurant
Maandag 10.00 uur Ontbijt in het restaurant

Prijs: € 209,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen
De genoemde prijs is exclusief bedlinnen (€ 8,00 p.p.), toeristenbelasting € 3,30 p.p. en eindreinigingskosten (€ 125,00) (u dient het
vakantiehuis netjes achter te laten).
Huisdieren zijn toegestaan met een meerprijs van € 22,50 per huisdier. Maximaal aantal personen: 20
Minder personen in overleg ook mogelijk.
De prijs van dit All-Inclusive arrangement in Giethoorn is geldig tot en met 31 december 2021.
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