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Oud en Nieuw vieren in het prachtige waterdorp Giethoorn

Oud en Nieuw vieren in Giethoorn
Verblijf tijdens Oud en Nieuw in één van de luxe chalets van Vakantiepark Giethoorn. Geniet van lekker eten, de schitterende omgeving, de
diverse activiteiten en faciliteiten, terwijl u de feestdagen viert in Giethoorn. Een volledig verzorgd verblijf waardoor u optimaal kunt genieten.

Programma
Donderdag 31 december
Vanaf 15.00 uur is uw waterlodge beschikbaar
18.00 uur Oudejaarsgourmet
Vrijdag 1 januari 2021
12.00 uur Nieuwjaarsbrunch in het restaurant
19.00 uur Nieuwjaars 3-gangen diner
Zaterdag 2 januari
09.00 uur Wieden ontbijt in uw lodge
18.30 uur Een plate naar keuze wordt in uw lodge gebracht
Zondag 3 januari:
09.00 uur Wieden ontbijt in uw lodge
18.30 uur Een VR-diner spel (La Casa di Papel, moorddiner, national treasure)
maandag 4 januari
Afscheidsontbijt in het restaurant

Uw verblijf
Bent u op zoek naar een luxe vakantiehuisje in hartje Giethoorn? De vakantiehuisjes op dit prachtige vakantiepark zijn zeer luxe en geschikt
voor 2, 4, 6 of 12 personen. Ideaal als vakantieverblijf voor het hele gezin, een familiefeest, bedrijfsuitje of een vriendenweekend.
Giethoorn en water…
De luxe vakantiehuisjes van het Vakantiepark zijn allen gelegen op drie schiereilanden aan het water van het meer het Bovenwijde. Binnen no
time vaart u vanaf uw vakantiehuisje met uw elektrische sloep het water van het meer op en kunt u de betoverende omgeving van Giethoorn
ontdekken. Bij de huur van de lodges Meerkoet, Reiger, Fuut en Stern is een elektrische sloep inbegrepen.

Dit Oud en Nieuw arrangement is inclusief:
4 Overnachtingen
1x plate naar keuze
1 x Nieuwjaarsdiner
2x ontbijt in de villa
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1 x afscheidsontbijt
Brunch op nieuwjaarsdag
Gourmet in de villa
Wintersemaaltijd

Prijs:
Vanaf € 299,50 p.p. op basis van minimaal 4 personen
De prijs van dit arrangement is geldig met aankomst op 31 december 2020 en vertrek 4 januari 2021.
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