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Weerribben cruise arrangement in Overijssel met DAFjes en Echoppers toeren

Weerribben cruise arrangement met DAF en E-choppers toeren
Optimaal genieten van luxe en comfort tijdens uw verblijf in de Watervilla's in Ossenzijl. Terwijl u volledig ontzorgd wordt gaat u een dag op
pad met uw eigen DAF en een dag heerlijk e-chopper toeren. Zo kunt u dit gebied uitstekend verkennen. En wilt u even het water op, dan pakt
u toch uw eigen sloep die bij uw villa ligt.

Programma Weeribben cruise
Verblijf in één van de luxe watervilla’s van vrijdag t/m zondag.
Aankomst op vrijdag vanaf 15.00 uur, vertrek op zondag op ieder gewenst tijdstip.
Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur t/m zondag heeft u in april t/m oktober ook de beschikking over een sloep.
Vrijdag
Jullie kunnen vanaf 15:00 uur inchecken in de luxe Watervilla.
19.00 uur
In het restaurant of in jullie Watervilla wordt de high beer Deluxe geserveerd.
Zaterdag
09.00 uur
Het Wieden ontbijt deluxe wordt in in jullie Watervilla bezorgd.
Vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur heeft u de beschikking over Nederlands trots op de weg: het DAFje. Een dagje vol nostalgisch genieten.
Natuurlijk kunt u dit afwisselen met varen in uw sloep (van april t/m oktober).
19.00 uur
De luxe barbecue of gourmet wordt bij uw Watervilla gebracht.
Zondag
08.30 uur
Het Wieden ontbijt deluxe wordt bij uw watervilla bezorgd.
De E-choppers worden om 10.00 uur bij de Watervilla gebracht. Hiermee kunt u de omgeving gaan verkennen. Onderweg zijn er meerdere
stops mogelijk om eventueel een accu te wisselen.
Dag ter vrije besteding.
U kunt uitchecken op ieder gewenst tijdstip.

Verblijf in Luxe Watervilla
Een plek om verliefd op te worden.
Laat de auto even voor wat het is. Deze vakantie kun je bijna alles doen met je stoere gemotoriseerde sloep. Die ligt bij aankomst al klaar
aan je eigen steiger. De omgeving is fantastisch mooi en er zijn genoeg plaatsen om aan te leggen. 's Morgens ontbijten in de tuin en alvast
een plan maken. Broodjes komen wij brengen als je dat wilt. Waar varen we naartoe? De Friese meren op of eerst even de buurt verkennen?
De mogelijkheden zijn eindeloos. Of wordt het toch een wandel- of fietstocht? Wat je ook kiest, hier vind je rust en ontspanning. Een plek om
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verliefd op te worden.
Het park beschikt over 4- en 6-persoonswatervilla’s en een prachtige groepsaccommodatie voor 12 personen. Iedere woning heeft een
mooi en ruim terras aan het water met daarnaast een aanlegsteiger waar een mooie gemotoriseerde sloep ligt, waar u mee het natuurgebied
kan gaan ontdekken van april t/m november.
Bakery-Bubbles-Bites is gevestigd bij de ingang van het park. Deze gezellig en stijlvol ingerichte brasserie met een prachtige serre aan het
water is gelegen aan diverse wandel-, fiets, vaar- en autoroutes door de Weerribben, Lindevallei en de Rottige Meente. De naam geeft het al
aan: vanaf ’s ochtends vroeg kunt u hier genieten van uitgebreide ontbijten, diverse koffiespecialiteiten met een uitgebreide keuze aan
chocolade, gebak en andere lekkernijen uit de Patisserie. Vanaf het eind van de ochtend kunt u gebruik maken van de lunchkaart of heerlijk
loungen met een high tea/wine/beer of borrelplank

Inhoud horeca en activiteiten
High beer de luxe
Een proeverij van 4-gangen, waarbij u per gang een speciaal biertje proeft met bijbehorende lekkernijen.
Combinaties met high wine en high tea zijn mogelijk. Ook non – alcoholisch mogelijk.
Ontbijt Wieden deluxe
Croissant, 2 luxe broodjes, 2 soorten kaas, 3 soorten vleeswaren, zalm, omelet, stuk fruit, smeersalade, streaky bacon, botercups, zoetwaren,
verse jus d’orange
Wenst u koffie of thee bij het ontbijt neem contact op voor de mogelijkheden.
BBQ standaard
Braadworst, hamburger, kipsaté, sparerib, speklap, groene- en huzarensalade, div. sauzen, satésaus en brood met boter
Inclusief BBQ + gasfles
Gourmet standaard
Speklap, varkensfilet, hamburger, biefstuk, kipfilet, 2 salades, sauzen, garnituren en brood met boter
Inclusief gourmetstel.
Wij kunnen rekening houden met alle (di)eet wensen mits vooraf bekend.

Bij dit Weerribben cruise arrangement is inbegrepen:
Aankomst vrijdag en vertrek zondag
2 Overnachtingen
2x Luxe ontbijt in eigen villa
Eigen sloep (april t/m oktober)
High beer Deluxe
Huur Dafje gehele dag
Huur E-chopper gehele dag
Barbecue of gourmet

Prijzen:
Vanaf € 425,00 p.p. op basis van minimaal 4 personen.
Van november t/m maart is de prijs vanaf € 325,00 p.p. op basis van minimaal 4 personen.
De prijs van dit Weerribben cruise arrangement in Overijssel is geldig tot 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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