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Op safari op de Veluwe - Kids for Free arrangement

Kids For Free op de Veluwe
Even lekker ertussenuit met de Kids, maar willen jullie eens wat anders dan verblijven in een hotel? Kom naar de Veluwe en verblijf in een
safaritent. Het weekend zit vol met leuke activiteiten. Daarnaast kunt u ook een bezoek brengen aan Dierenpark Amersfoort, aan
SchatEiland Zeumeren (indoor speelparadijs), kom een uurtje bowlen of ga lekker tafelgrillen met de hele familie. Leuk voor jong en oud!

Dierenpark Amersfoort
In DierenPark Amersfoort wonen wel 1500 dieren die voor leven in de brouwerij zorgen. Bij ons klim je over, onder, achter, boven en tussen
de dieren via de Klim Alles-route. Vaar met je fietsboot langs giraffen en zebra’s, loop tussen maraboes in SnavelRijk en ontdek levensgrote
dino’s in het DinoPark. Het meest speelse DierenPark ontdek je in Amersfoort!

Bedrock Bowling
Aan de sfeer zal het niet liggen bij Bedrock Bowling! Het lijkt net of u terug gaat naar het stenen tijdperk in de grotachtige omgeving van
Bedrock Bowling. Ga met elkaar de strijd aan op de interactieve bowlingbanen. Er zijn diverse spellen beschikbaar die u zelf kunt kiezen op
het touchscreen. Bestel hiermee ook eenvoudig uw drankje vanaf de bowlingbaan. Zo mist u geen moment van het spannende spel en kunt u
de maximale fun factor eruit halen!Gezellig met z’n allen bowlen. Tijdloos en vermakelijk! Of u nu met 4- of 40 personen bent. Sfeer is er altijd
in de grot van Bedrock Bowling. Onze computergestuurde banen maken het u gemakkelijk. U hoeft alleen nog maar de kegels om te gooien!

Overnachten in een Safaritent
Luxe kamperen in een safaritent
Een overnachting in de safaritent zorgt voor een bijzondere beleving. Kamperen met een tintje luxe en een snufje comfort. Ziet u zichzelf al
relaxen in de hangmat terwijl uw buren druk in de weer zijn om de tent op en af te breken? Het gevoel van kamperen, gecombineerd met de
luxe en het gemak van een bungalow, dat is het echte Glamping gevoel. De tent heeft zowel zitplekken binnen, als buiten op de veranda.
Eigen sanitair
Bij mooi weer kunt u genieten onder de luifel, met de wat minder zonnige dagen kunt u gebruik maken van de kachel voor een behaaglijk
gevoel. Het zijn stoere, robuuste en luxe glamping tenten gelegen op het camping gedeelte van het park en voorzien van uw eigen
privésanitair. Een comfortabele en stoere 4 persoons safaritent met complete inventaris en prive sanitair. Uitgerust met kachel voor de
koudere nachten. Wanneer u in een safaritent verblijft combineert u de luxe van een bungalow met het echte kampeergevoel. De safaritent is
uitgerust met:
Compleet ingerichte keuken met 4-pits gasstel, koel- vriescombinatie, senseo en waterkoker
2 Slaapcabines, boxspring voor 2 personen en een stapelbed
Ruime kledingkast met leg- en hanggedeelte
Verplaatsbare kachel, LCD TV
Veranda met eettafel en banken van steigerhout
Loungeset en hangmat
Privésanitair voorzien van douche, wastafel en toilet
Eventueel 1 extra vouwbed bij te reserveren (op aanvraag)
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Maximaal 1 bijzettent toegestaan

Dit Kids For Free arrangement is inclusief:
2 Overnachtingen in een luxe Safaritent
1 uur Bowlen
Gebruik binnenzwembad (afhankelijk van openingstijden)
Schoonmaakkosten

Prijs: vanaf € 181 p.p. op basis van 2 personen met 2 kinderen.
Kinderen tussen 4-11 jaar verblijven geheel gratis!
Optioneel bij de boeken:
Entreekaarten DierenPark Amersfoort: € 20,00 per volwassenen - € 18,50 per kind
Entreekaarten SchatEiland (indoor speeltuin): € 8,75 per volwassenen - € 12,75 per kind
Tafelgrillen Western Plaza: € 21,50 per volwassenen - € 15,50 per kind
Ontbijt € 9,95 per volwassenen - € 4,75 per kind

Wees er op tijd bij! De Safaritenten zijn te boeken in de periode van half maart tot eind oktober.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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