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2-daags Escape Vriendinnenweekend op de Veluwe Scooterrijden en Escaperoom

Escape Vriendinnenweekend
Op zoek naar een leuk weekendje weg met je vriendinnen? Met dit 2-daagse Escape weekend zitten jullie helemaal goed. Escape aan de
drukte van de week en ontdek de Veluwe per scooter, ontsnap uit onze Kolemijn escaperoom en sluit af met een heerlijk diner en een
comfortabele overnachting in onze hotelchalets.

Super leuke activiteiten
Escaperoom De Kolenmijn
Een van de uitdagendste en mooiste Escape rooms van Gelderland. Is jouw team in staat om de oude kolenmijn te doorkruisen. En binnen het
uur weer terug te zijn? Ga de uitdaging aan! Raak niet verstrikt in het gigantische Gelderse mijnen stelsel. Handel snel want er gebeuren
allerlei belevenissen onder de grond.
E-scooterrijden
Alleen al het rijden op een e-scooter is een unieke ervaring. Heerlijk genieten van de mooie omgeving zonder stankoverlast of lawaai.
Misschien komen we nog wel wilde dieren tegen
Beide activiteiten starten op ons eigen terein. U hoeft dus alleen maar naar ons toe te rijden en u zit de volgende 2 dagen goed.
De activitieten worden tijdens uw verblijf op basis van beschikbaarheid ingepland, uiteraard mag u hierin een voorkeur doorgeven.
Naast de genoemde activiteiten is ook een wandeling op de Veluwe zeer de moeite waard.

Overnachten in onze hotel chalets
Op 60 meter 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
De chalets zijn 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.

Bij dit escape Vriendinnenweekend is inbegrepen:
- Overnachting in knusse hotelkamer
- Uitgebreid ontbijt
- 1x diner in ons restaurant
- Escaperoom
- E-Scooterrijden (2 uur)
Prijzen:
€ 125,00 p.p. op basis van een 3-persoonskamer
€ 129,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer
Let op: dit arrangement is te boeken bij minimaal 4 personen.
Toesalgen:
Zaterdagtoeslag: € 5,00 p.p.
Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.n.
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De prijs van dit escape Vriendinnenweekend is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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