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Vakantiehuis huren in Giethoorn - Weekend of Midweek genieten

Comfortabel recreeren in sprookjesachtig Giethoorn
Giethoorn is een uniek plaatsje in Nederland en wereldberoemd. Dat is niet voor niets! Giethoorn biedt met haar eigen culturele geschiedenis
en waterrijke omgeving een scala aan recreatieve mogelijkheden. Daarnaast loopt er een fraai fietspadennet door de prachtige omgeving met
o.a. Nationaal Park de Weerribben-Wieden en liggen gezellige stadjes als Steenwijk en Meppel op geringe afstand. Vakantiehuis biedt
mogelijkheden voor groepen tot 20 personen op slechts 400 meter van het centrum.

Faciliteiten
De inrichting van vakantiehuis Giethoorn is comfortabel, functioneel en gezellig. Aan de voorzijde biedt het ruime, beschutte terras extra
mogelijkheden.
Inrichting
De begane grond: Een ruime woonkamer met zithoek, televisie en stereo, open keuken met vaatwasmachine, 2 douches, 2 toiletten en een
slaapzaal met 5 éénpersoonsbedden. De 1e verdieping heeft 4 twee persoonskamers, met een eigen douche en toilet en één tussenkamer
met een stapelbed.
De 2e verdieping heeft 1 grote slaapkamer 5 éénpersoonsbedden. Ook is er de beschikking over een eigen terras. De afstand tot het
centrum is ongeveer 400 meter.

Dit Weekend arrangement is inclusief:
Weekend
Aankomst vrijdag na 15:00 uur
Vertrek maandag voor 11:00 uur
Prijs t/m 10 personen € 630,00.
Iedere persoon extra € 55,00 p.p.
Ontbijt per dag per persoon € 11,00.
Het is ook mogelijk om volledig verzorgde weekenden te boeken.
Informeer naar de weekendarrangementen en de specials tijdens de feestdagen en evenementen in augustus.

Midweek of Weekje genieten in Giethoorn?
Week
Aankomst vrijdag na 15:00 uur.
Vertrek vrijdag voor 10:00 uur
Prijs t/m 10 personen € 840,00
Iedere persoon extra € 70,00 p.p.
Midweek
Aankomst maandag na 15:00 uur
Vertrek vrijdag voor 10:00 uur
Prijs t/m 10 personen € 600,00
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Iedere persoon extra € 50,00 p.p.
Huisdieren zijn toegestaan met een meerprijs van € 22,50 per huisdier.
De genoemde prijs is inclusief, gas, elektriciteit en water.
Exclusief toeristenbelasting (€ 1,10 p.p.p. nacht), eindschoonmaak (€ 125,00) en bedlinnen à € 8,00 p.p. (verplicht). U dient het huis netjes
achter te laten.
Maximaal aantal personen: 20.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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