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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.

Overnachten in de Weerribben-Wieden
Het villapark ligt aan de rand van Nationaal de Weerribben-Wieden in het dorpje Paasloo (nabij Steenwijk). Een ruim opgezet maar
kleinschalig villapark met ruime, gezellige rietgedekte villa’s voor 4-, 6- en 8 personen. Daarnaast zijn er 3 grote luxe ingerichte residences
voor groepen en families met twee persoonskamers met eigen badkamer.
Kom heerlijk tot rust in uw eigen vakantievilla, neem een frisse duik nemen in het zwembad, gooi uw hengel even uit in een visvijver op het
park of ontdek de prachtige omgeving en maak gebruik van het uitgebreide fiets- en wandelpadennetwerk. Samen met de authentieke
dorpen Giethoorn en Blokzijl en cultureel erfgoed Maatschappij van de Weldadigheid op steenworp afstand biedt dit villapark voor ieders wat
wils.

Culinair genieten en diverse activiteiten
Dit restaurant is gevestigd in een voormalige boerenhofstede, gelegen in het dorpje Paasloo (bij Steenwijk) aan de rand van Nationaal Park de
Weerribben-Wieden. De boerenhofstede biedt plaats aan een Leffe Café, gezellige serre en diverse zalen met ieder een eigen terras
gedeelte. De diverse terrassen, waarvan er een aantal grenzen aan een grote waterpartij, bieden voldoende afwisseling voor zowel families
met kinderen als vriendengroepen of kleine gezelschappen zonder kinderen.
Een echt familie restaurant waar je in alle rust kunt lunchen, loungen en dineren, maar in combinatie met de speelzolder, speeltuin en diverse
speeltoestellen ook zeer geschikt is om lekker met de kinderen uit eten te gaan.
Met het prachtige nationaal Park de Weerribben-Wieden, natuurgebieden de Rottige Meente en bos/heide gebied de Woldberg/Eese als
achterland in combinatie met een breed aanbod aan activiteiten, biedt het restaurant u een onvergetelijke beleving tijdens een (mid)dag,
avond, weekend of korte vakantie aan.
Culinair genieten, onbezorgd ontspannen en diverse leuke, hilarische en spannende activiteiten is waar zij voor staan.

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:
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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.
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.

Inhoud van horeca / activiteiten
Weerribben ontbijt:
Croissant, 1 luxe broodje, kaas, ham, eitje, flesje jus, botercups en diverse zoetwaren.
Koffie of thee is niet inbegrepen. Mocht u dit wensen dan kunt u dit bij boeken tegen een kleine toeslag.
Gourmet standaard:
Speklap, varkensfilet, hamburger, biefstuk, kipfilet, 2 salades, sauzen, garnituren en brood met boter.
Inclusief gourmetstel.
BBQ standaard:
Braadworst, hamburger, kipsaté, sparerib, speklap, groene- en huzarensalade, div. sauzen, satésaus en brood met boter.
Inclusief BBQ + gasfles.

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 € 190,00 p.p. vanaf minimaal 4 personen.
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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