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Fietsen in de Weerribben - 3 dagen genieten met verblijf in een
Vakantievilla

Fietsen door Nationaal Park de Weerribben Wieden
Ontdek de omgeving Nationaal Park de Weerribben en de Wieden per fiets. Geniet van een heerlijk verblijf in uw eigen vrijstaande
vakantievilla. Vanaf het vakantiepark zijn er diverse fietsroutes te fietsen die dwars door het Nationaal Park de Weerribben gaan. Kom
genieten in Overijssel.

Ga op avontuur in de Weerribben-Wieden
In het Overijsselse Paasloo, aan de rand van Nationaal Park Weerribben Wieden, ligt een kleinschalig vakantiepark te midden van een
indrukwekkend houtwallenlandschap. Ontdek de prachtige omgeving tijdens fietstochten, varierend van 15 tot 60 kilometer per dag. Tevens
zijn er ook audio geleide fietsroutes waarbij uw mobiele telefoon middels een app u door de omgeving leidt en vertelt over de
bezienswaardigheden.
Bij terugkomst kunt u heerlijk tot rust komen in uw eigen vakantievilla, een frisse duik nemen in het zwembad of uw hengel even uitgooien in
een visvijver op het park.
Met de authentieke dorpen Giethoorn en Blokzijl op steenworp afstand biedt dit villapark u alle gelegenheid om te genieten van een heerlijke
vakantie of weekendje weg.

Sfeervolle locatie in de Weerribben
Een voormalige boerenhofstede, landelijk gelegen met een grote tuin of terras aan het water, waar het heerlijk vertoeven is. U overnacht in
één van de 4-, 6-, 8-persoonsvilla's. Alle villa's zijn rietgedekt, grote ruime tuin met veel privacy en voorzien van alle luxe.

Programma :
Vrijdag:
Optioneel:
10.00 uur
U wordt ontvangen met 2 kopjes koffie of thee en appelgebak in het restaurant
11.00 uur
U kunt uw bagage achterlaten in het restaurant of de bewaakte parkeerplaats. De fietsen staan voor u klaar (elektrische fietsen op aanvraag
mogelijk + € 15,00) en u ontvangt de gewenste fietsroute voor die dag.
Standaard programma:
15.00 uur
De sleutels van de woning zijn beschikbaar.
17.30 uur
Een 3-gangen diner in het restaurant.
Zaterdag:
08.30 uur
Het Weerribben ontbijt wordt bij uw vakantievilla bezorgd.
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Tweede etappe fietsen of een dag naar eigen invulling.
17.30 uur
Een barbecue of gourmet bezorgd bij uw vakantievilla.
Zondag:
08.30 uur
Het weerribben ontbijt wordt bij uw vakantievilla bezorgd.
Derde etappe fietsen of een dag naar eigen invulling.
17.30 uur
U wordt verwacht in het restaurant voor een plate naar keuze.
U kunt op ieder gewenst tijdstip uitchecken, uiterlijk voor 21.00 uur 's avonds.

Bij dit 3-daags Fietsarrangement door de Weerribben Wieden is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een vakantievilla
2x Een Weerribben ontbijt die in uw eigen vakantievilla wordt gebracht
Informatiepakket met diverse fietsroutes
1x Een barbecue of gourmet gebracht bij uw eigen vakantievilla
1x Een plate naar keuze in het restaurant
1x Een 3-gangen diner

Prijs: vanaf € 175,00 p.p. vanaf minimaal 4 personen.
In april t/m oktober Vanaf € 225,00
Optioneel erbij te reserveren
2 Kopjes koffie of thee en appelgebak: € 7,00 p.p.
Gewone fietshuur per dag: € 11,00 p.p.
Elektrische fietsen per dag: € 25,00 p.p.
Fluistervaren in de Weerribben: € 50,00 per 3 uur (5 personen in een fluisterboot).
De prijs van dit 3-daags Fietsarrangement door Nationaal Park de Weerribben Wieden is geldig tot 31 december 2022 met
uitzondering van de feestdagen.
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