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Vriendenweekend in Brabant - Overnacht in een
groepsaccommodatie

Vriendenweekend in een groepsaccommodatie
Bent u op zoek naar een leuk groepsweekend in Brabant? Geniet in een van de groepsaccommodaties op deze locatie, ga er op uit met 6
personen of verblijf met 12 personen op een landhuis. U kunt er even op uit naar Den Bosch maar u kunt ook op het park blijven om
bijvoorbeeld een spellen avond te houden.

Groepsaccommodaties
6-persoons boerderij: Op de begane grond vind je; hal, toilet, douche (apart van toilet), slaapkamer, zitkamer met open haard en
kleurentelevisie met centraal antennesysteem en een DVD-speler, een eenvoudig ingerichte keuken. Tussen de keuken en de zitkamer is een
klein hoogteverschil.
6-persoons luxe villa: Deze sfeervolle en vrijstaande vakantiewoning is van alle gemakken voorzien. Op de begane grond is een ruime
woonkamer gelegen met keuken, eet- en zithoek als ook een toilet en toegang tot het terras. Verder is er beneden een slaapkamer en in de
hal bevindt zich nog een apart toilet. De twee slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping en zijn voorzien van een eigen wastafel.
8-persoons luxe villa: Deze luxe, ruime en vrijstaande vakantiewoning in het bos is van alle gemakken voorzien. Op de begane grond is
een ruime woonkamer gelegen met eigen keuken, eet- en zithoek alsook een 2-persoons slaapkamer met badkamer, douche, ligbad, toilet en
bidet. De zithoek heeft een gezellige kachel die gestookt kan worden met parafine blokken. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. De overige
drie slaapkamers bevinden zich op de eerste verdieping evenals een aparte badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet. Op de
bovenverdieping bevindt zich ook een infra rood sauna. In de hal bevindt zich nog een apart toilet.
12-persoons landhuis: Verblijf met een groot gezelschap in dit riante landhuis die een eigen poort heeft naar het bos. Deze
groepsaccommodatie is geschikt voor 12 personen. De grote, maar toch knusse ruimte wordt gesplitst in een grote woonkeuken waar je
heerlijk samen kunt eten en natafelen. Daarnaast is er een zithoek met een grote gashaard. Via een trap kom je bij de slaapvide. Op de
begane grond is een 2-persoons slaapkamer met eigen badkamer voorzien van douche en wastafel. Onder het huis is een slaapverdieping
gemaakt met drie slaapkamers en twee badkamers. Het huis heeft drie aparte toiletten. De grote tuin ligt privé en nodigt uit om heerlijk buiten
te eten, loungen en spelen. Het heeft zelfs een eigen trampoline.

Ontdek de prachtige omgeving
Efteling: Treed binnen in een wereld waar sprookjes tot leven komen. Waar waaghalzen in spectaculaire achtbanen langs draken en geesten
vliegen. Bezoek de Efteling, een wereld die de hele familie betovert.
Den Bosch: Ontdek de stad Den Bosch, ga lekker winkelen of juist 's avonds de stad in om te gaan stappen.
Natuurgebied de Maashorst: het vakantiepark is een uitloper van de Maashorst. U bent meteen in het prachtige natuurgebied. Mogelijk vindt
u onderweg sporen van de rijke historie van het gebied.
Nationaal Landschap het Groene Woud: het natuurgebied heeft een eigen karakter en is bijzonder. Het Groene Woud kunt u beschouwen
als het visitekaartje van Brabant.

Bij dit vriendenweekend is inbegrepen:
3 Overnachtingen in een groepsaccommodatie (boerderij, luxe villa of landhuis)
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1x Koffie/thee met gebak
3x Luxe broodbezorging
1x Gratis fiets/wandelroutes en uittips in de Maashorst

Prijs: vanaf € 100,00 p.p. op basis van 6 personen.
Leuke uittips om dit weekend te doen?
Wat dacht u van een dagje naar Den Bosch om gezellig te gaan shoppen, terrasjes pakken of een leuke rondvaart te maken. Of wilt u een
dagje naar de Efteling of zoekt u leiver de rust en gaat u lekker de natuur in, er liggen prachtige natuurgebieden in de omgeving.
De prijs van deze weekendaanbieding is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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