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Midweek of Lang Weekend genieten met Vriendinnen op de
Veluwe - ZOMERDEAL!

Zomerdeal op de Veluwe
Tijd om bij te kletsen met vriendinnen? Boek nu deze voordelige zomerdeal tijdens de zomervakantie en geniet samen met je beste
vriendinnen van een midweek of lang weekend van de Veluwe en blijf slapen in een knusse Lodge.
Deze zomerdeal is geldig van 13 juli tot en met 17 augustus tijdens de zomervakantie. Uiteraard is het daarvoor of daarna ook mogelijk een
heerlijke vakantie te boeken op dit Recreatiepark.

Faciliteiten op het park
Een actief weekendje weg met het hele gezin. Op ons park is altijd genoeg te doen voor jong én voor oud.
Wij beschikken onder andere over een binnen en buiten zwembad, diverse grote en kleine speeltuinen, Jeu de boules, midgetgolf,
tafeltennistafel, Ponyclub en een kinderboerderij.
Tijdens uw weekendje weg mag het u aan niets ontbreken. Recreatiepark de Boshoek staat bekend om zijn gastvrijheid en kwaliteit. Het
familiebedrijf bestaat ondertussen al 45 jaar en is een begrip op de Veluwe. Bij de receptie staan ze voor u klaar om uw vakantie of weekendje
weg op de Veluwe onvergetelijk te maken.

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 persoons bed en nog twee slaapkamers met beide 2x een 1 persoons bed. 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:
3 slaapkamers met 6 slaapplaatsen
Badkamer met douche
Apart toilet
Keuken met volledige inventaris en senseo koffieautomaat
Gezellige eethoek
Vlonder met loungebank en barbecue

Bij dit Vriendinnen arrangement op de Veluwe is inbegrepen:
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4 Overnachtingen in een Lodge
Schoonmaakkosten
Bowlen
Midgetgolfen

Prijs: € 144,50 p.p. op basis van 6 personen
Optioneel bij te boeken:
Ontbijt voor € 12,95 p.p.
BBQ bij de bungalow a € 12,95 p.p.
Saté eten a € 12 p.p.
1 uur Buggy Rijden a € 35 p.p.
E-chopper rijden a € 30 p.p.

De bovenstaande prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
De prijs van deze Zomerdeal is geldig tot en met 17 augustus 2021.
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