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Wild eten op de Veluwe - 2 dagen heerlijk genieten van dit
Wildarrangement

Heerlijk 2 dagen genieten op de Veluwe met dit Wildarrangement
Ontvangst met wild, een wandeling op zoek naar wild en 's avonds heerlijk wild eten! Met zonsopgang mee om wild te spotten en daarna
genieten van een welverdiend ontbijt. Ook gek op wild en heerlijk samen genieten van deze super mooie 2-daagse Wildaanbieding op de
Veluwe? Boek dan vandaag nog deze leuke trip.

Anders overnachten
Op 60 meter afstand van het hoofdgebouw en restaurant waar 's avonds gezellig gezeten kan worden staan 4 sfeervolle Finse Chalets aan
de rand van de Veluwe. In het hoofdgebouw beschikt u over een eigen gedeelte waar u gebruik van kunt maken alleen niet met eigen eten en
drinken. Voor de kinderen kan er een speelhoekje worden ingericht.
Elke Finse chalet is onderverdeeld in 4 aparte hotelkamers, elk met een eigen voordeur. Alle kamers zijn voorzien van 3 losse bedden, een
badkamer met wastafel, douche en toilet, koffie- en theefaciliteiten, televisie, koelkastje en gratis WiFi. Op de begane grond staan
2 eenpersoonsbedden. Het 3e bed is alleen met een trapje te bereiken.
Er is een gezamenlijke ruimte waar u gebruik van kunt maken.

Gezellig dineren in het restaurant
Voor het diner verwelkomen wij u graag in ons restaurant: ongecompliceerd eten, bereid met topingrediënten, geserveerd met een glimlach en
voor een schappelijke prijs. Dat is waar wij voor staan! U kunt bij ons terecht voor heerlijke dagschotels en buffetten. Wij hebben tevens een
gezellig terras achter ons restaurant.

Bij dit 2-daags Wildarrangement op de Veluwe is inbegrepen:
U wordt vanaf 14.00 uur ontvangen met Bier van de Veluwe “wild leven” en 3 Ree bitterballetjes
Om 14.30 uur inchecken en korte wandeltocht en op zoek naar wild met route (zonder begeleiding)
Om 18.30 uur wordt u verwacht voor het 4-gangen wild diner (Veluwse coppaham carpaccio, wildbouillon, wildstoofpotje met rode kool
en aardappelkroketjes, vanilleroomijs met bosbessen)
1 Overnachting
Met Zonsopgang wild spotten
9.30 uur Ontbijt
Om 11.00 uur Uitchecken

Prijs: € 97,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslagen:
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Verblijf op zaterdag toeslag € 10,00 per persoon.
1-persoonskamertoeslag € € 39,50 per nacht per kamer.
Verblijf in juli en augustus toeslag € 15,00 per persoon per nacht.
Verblijf voor een hond kost € 7,50 per nacht.
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon per nacht.
Kinderkorting:
Kids 0-3 jaar verblijven gratis
Kids 4-11 jaar krijgen 50% korting

De prijs van dit 2-daags Wildarrangement op de Veluwe is geldig vanaf 15 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 met uitzondering
van de feestdagen.
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