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Oud en Nieuw vieren in de Weerribben

Oud en Nieuw vieren in Nationaal Park de Weerribben
Verblijf tijdens Oud en Nieuw in één van de luxe villa's maar boek wel op tijd want het is een zeer geliefd park. De culinaire verzorging is ook
inbegrepen en wordt deels zelfs in uw eigen villa bezorgd. U kunt hier dus echt een onbezorgd Oud en Nieuw vieren met uw gezin!

Programma
31 december
Vanaf 15.00 uur is de chalet beschikbaar
18.00 uur Oudejaarsgourmet
1 januari 2022
11.00 uur Nieuwjaarsbrunch gebracht in de woning
19.00 uur Nieuwjaars 3-gangen diner in het restaurant
2 januari
09.00 uur Wieden ontbijt in uw villa
18.30 uur Een plate naar keuze wordt in uw villagebracht
3 januari:
Afscheidsontbijt in het restaurant

Uw verblijf
U verblijft in één van de vrijstaande villa’s op villapark de Weerribben: een ruim opgezet villapark met veel privacy en waar een goede
combinatie is van rust en actief ontspannen.
De villa’s zijn vrijstaand, van alle luxe voorzien en modern ingericht.
Naast de 4-, 6– of 8-persoons villa’s zijn er ook familievilla’s van 16 of 24 personen.

Dit 4-daags Oud en Nieuw arrangement in een eigen villa is inclusief:
3 Overnachtingen
1x plate naar keuze
1x Een Nieuwjaarsdiner
1x Ontbijt in de villa
1x Een afscheidsontbijt
Brunch op nieuwjaarsdag in woning
Gourmet in de villa
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Prijs: vanaf € 295,00 p.p. op basis van 4 personen in een villa.
De prijs is afhankelijk van het aantal personen in een villa. Er zijn 4-, 6– of 8-persoons villa’s en familievilla’s van 16 of 24 personen.
De prijs van dit 4-daags Oud en Nieuw arrangement in een eigen villa in de Weerribben is geldig met aankomst op 31 december 2021
en vertrek 3 januari 2022.

Oud en Nieuw vieren in de Weerribben

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

