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Overnachten in een Groepsboerderij - Weekendje genieten op de
Veluwe

Overnachten in een groepsboerderij op de Veluwe
Op zoek naar een leuk groepsweekend op de Veluwe? Kom naar ons leuke Recreatiepark en verblijf met de hele groep in onze luxe
Groepsboerderij.

Groepsboerderij voor 20 personen
20 Persoons bungalow voor topvakanties! Een leuke vakantie in Nederland vieren, maar wel met een grote groep? Dat kan. Bij ons
Recreatiepark op de Veluwe kun je eenvoudig een groepsboerderij huren. Dat is een 20-persoons groepsaccommodatie, voorzien van alle
gemakken. Het is niet altijd even makkelijk om een huisje te huren in Nederland voor 20 personen, maar in de groepsboerderij van ons
Recreatiepark zit u zeker goed. Wist u dat u bij de bungalow de beschikking heeft over 20 kippen die iedere dag een vers eitje voor u leggen?
De voorzieningen voor een 20-persoons groepsaccommodatie op de Veluwe dienen uitgebreider te zijn dan in een bungalow die geschikt is
voor 4 personen. De groepsboerderij is daarom voorzien van voldoende slaapkamers, een gezellige woonkamer en zeer comfortabele
keuken- en badkamerfaciliteiten. Het wordt dus echt een vakantie om nooit te vergeten. Ook op het Recreatiepark hoeft u zich geen moment
te vervelen. U kunt een hapje eten in het gezellige restaurant, met het hele gezelschap bowlen of leuke activiteiten ondernemen.

Groepsboerderij Faciliteiten
8 slaapkamers
Ruime woonkamer met LCD TV en DVD speler
Tussenkamer met LCD TV en DVD speler
Compleet ingerichte woonkeuken met volledig keukeninventaris
Oven + magnetron
Grote koel-vriescombinatie
2 vaatwassers
Koffiezetapparaten
6-pits gasstel
4 aparte toiletten
3 badkamers met douche en wastafel

Slaapkamers:
2-persoons slaapkamer
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3x 2-persoons bedstedes
2 slaapkamers met 2-persoonsbedden
1 slaapkamer met 2-persoonsbedden en 1 stapelbed
1 slaapkamer met 2 stapelbedden

Dit arrangement is inclusief:
3 Overnachtingen in de 20-persoons groepsboerderij
Schoonmaakkosten
Gratis gebruik van de faciliteiten op het Recreatiepark

Prijs: € 99,72 p.p. op basis van 20 personen.
De genoemde prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
Deze Weekendaanbieding is te boeken van vrijdag t/m maandag.

Ook mogelijk in de Midweek variant:
4 Overnachtingen in de 20-persoons groepsboerderij
Schoonmaakkosten
Gratis gebruik van de faciliteiten op het Recreatiepark

Prijs: € 66,95 p.p. op basis van 20 personen.
De genoemde prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
Deze Midweekaanbieding is te boeken van maandag t/m vrijdag.
Het is ook mogelijk om doordeweeks de groepsboerderij per nacht te reserveren. De kosten bedragen dan € 330,00 per nacht op basis van 20
personen.
De prijs van deze aanbieding is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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