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3-daags Gezinsuitje met verblijf in een Luxe Chatel in hartje
Giethoorn

3-daags Gezinsuitje in Giethoorn
Bij dit gezinsuitje verblijft u 2 nachten in een chatel in Giethoorn. Deze unieke accommodatie heeft een prive vertrek met 2 slaapkamers, een
kleine living en een eigen terras. In het arrangement zijn leuke activiteiten inbegrepen zo geniet u volop van het moois dat Giethoorn u te
bieden heeft met uw hele gezin.

Chatel Giethoorn
Overnachten in een luxe hotelkamer verpakt in een sfeervolle chalet. Nieuw op het vakantiepark in Giethoorn zijn de unieke Chatels. Ze liggen
in hartje Giethoorn en zijn omgeven door water.
De geschakelde, gelijkvloerse chalet is geschikt voor maximaal 4 personen. Het verblijf is elektrisch verwarmd en voorzien van airconditioning.
Er is een slaapkamer met een 2-persoonsbed, de 2e slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden.
De chatel is geschikt voor een kort verblijf in Giethoorn. Het beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet. In de keuken zit een
kleine koelkast en een nespresso koffiezetapparaat. Ieder chatel beschikt over een eigen terrasje met meubilair. Net als op een hotel kamer is
het niet mogelijk om te koken in het chalet. Wij verzorgen graag catering bij uw accommodatie of in ons nabij gelegen eetcafe.

Eetcafe - American Diner
Dit Amerikaans getinte luxe hamburger & Grill restaurant is gelegen midden in de historische dorpskern van Giethoorn. De pittoreske huizen,
de vlonders en bruggetjes en het culturele erfgoed doet denken aan Venetië. Giethoorn wordt dan ook wel het Venetië van het Noorden of
Hollands Venetië genoemd. De gezellige American diner beschikt over een terras aan 2 kleine haventjes die uitmonden aan het meer ‘t
Bovenwijde en grenst met de voorzijde aan het wandelpad door de dorpskern.
Het unieke Build-your-own-burger of Hotdog in combinatie met diverse gerechten van de Grill, zorgen voor een ideale lunch of diner met voor
ieder wat wils. Daarnaast kunt u ook ouderwets genieten van een (eigen) barbecue, grill gourmet of grill for two.
Met de historische dorpskern en het prachtige nationaal Park de Weerribben-Wieden, als achterland in combinatie met een uitgebreide vloot
van (fluister) boten, kano’s, supplanken en een breed aanbod aan water- en land activiteiten, biedt deze American Diner u een onvergetelijke
beleving tijdens een (mid)dag, avond, weekend of korte vakantie aan.

Het gezins programma:
Dag 1: Aankomst
Vanaf 15.00 uur zijn de sleutels van uw prive vertrek beschikbaar.
Voor de kinderen onder de 11 jaar is er een kinderpakket.
18.00 uur
Jullie worden verwacht in het restaurant voor een gourmet of barbecue (bij chatel ook mogelijk).
Voor de avond is er een escape kist die u kunt gaan spelen in de chatel.
Dag 2
09.00 uur
Het ontbijt wordt bij de chatel gebracht.
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10.30 uur
De fluisterboot ligt klaar voor een dag varen in Giethoorn. Voor onderweg is er een picknick mee aan boord.
Tijdens het varen kunt u onderweg stoppen bij Museum de Oude Aarde (voor kinderen is daar een speurtocht) en Museum Giethoorn.
Van november t/m maart wordt de fluisterboot vervangen door een fiets (picknick kan vervangen worden door lunch in één van de
aangesloten restaurants).
16.00 uur
U meldt zich weer in het restaurant voor een detective game dwars door Giethoorn.
18.30 uur
Het 3-gangen Build-Your-Own-menu wordt geserveerd.
Dag van vertrek
09.00 uur
Het ontbijt wordt bij de chatel gebracht.
10.00 uur
Uitchecken
U kunt na het uitchecken er uiteraard nog gezellig op uit gaan in het gebied met uw gezin.
Een aantal tips:
- Klimbos Paasloo
- Kanoën door de Weerribben
- Cecclo (luxe elektrische waterfiets) door de Weerribben
- Boerengolf, voetgolf, klootschieten, adventuregolf in Paasloo
Deze activiteiten kunt u ook reserveren bij boeking. Prijzen zijn op aanvraag.

Bij dit 3-daags Gezinsuitje in Giethoorn is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een Wieden ontbijt in uw chatel
Een dag huur fluisterboot
Picknick aan boord mee in uw fluisterboot
Entree Museum de Oude aarde
Gourmet of barbecue
Build-Your own menu
Detective game

Prijzen:
Bij 3 personen vanaf: € 230,00 p.p. (kinderprijzen vanaf € 155,00)
Bij 4 personen vanaf: € 200,00 p.p. (kinderprijzen vanaf € 135,00)
Dit arrangement is te boeken met aankomst op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
De prijzen zijn afhankelijk van het aantal personen, de activiteiten die u kiest en de aankomstdatum.
De prijzen van dit 3-daags Gezinsuitje in Giethoorn zijn geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen en
schoolvakanties.
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