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Midweekaanbieding in een prachtig gelegen Vakantieappartement
aan het strand van Rhederlaag

Midweekaanbieding in een vakantieappartement aan het water
Met familie of vrienden heerlijk genieten aan het water in het Gelderse Rhederlaag en verblijven in een fantastisch appartement voor
maximaal 11 personen. Het appartement beschikt over een compleet ingerichte keuken, gezellige zit en diverse slaapkamers.
Boek een heerlijke midweek en ga er lekker op uit.

Het appartement aan het water
Het appartement heeft 2 verdiepingen. Op de begane grond beschikt het appartement over een compleet ingerichte keuken met vaatwasser,
oven, magnetron en koffiezetapparaat, aparte toilet, in de kamer een gezellige zit met tv om 's avonds gezellig samen te zijn en buiten een
heerlijk terras.
Het appartement is rookvrij en er zijn geen huisdieren toegestaan.

Kamers
In het appartement zijn boven een badkamer met douche, wastafel en toilet en 3 aparte slaapkamers.
2 Kamers hebben een 2-persoonsbed en 1 slaapkamer heeft 6 losse bedden. In de gemeenschappelijke ruimte beneden is nog een klapkast
bed.

Uitstekende uitvalsbasis voor leuke uitstapjes
Het vakantie-appartement ligt in Lathum aan het water en is een uitstekende uitvalsbasis voor leuke uitstapjes.
Heeft u uw fietsen mee dan is het leuk om een rondje om Rhederlaag te fietsen. Onderweg pakt u een pontje om het water over te steken en
fietst u een prachtig rondje om het water. Onderweg kunt u natuurlijk stoppen om even te genieten van de bootjes op het water. Houdt u meer
van wandelen dan kunt u deze route uiteraard ook wandelen, als u goed te been bent.
Verdr ligt de Veluwe ook op fietsafstand, een fantastisch mooi natuurgebied om te verkennen.
Naast de prachtige natuur ligt ook de sfeervolle Hanzestad Doesburg in de buurt. Hier kunt u lekker even winkelen, een terrasje pakken en
de bijzondere hanzestad verkennen. Wilt u een dag shoppen dan ligt modestad Arnhem ook in de buurt.
U zult zich hier dus niet vervelen, er is zoveel te doen en te beleven!

Culinair genieten
Het appartement beschikt over een compleet ingerichte keuken en dan kunt u uiteraard gezellig samen koken. Ook is er een buiten barbecue
waar u samen kunt koken en op uw eigen terras kunt eten.
Heeft u een avondje geen zin om te koken dan hebben we een uitstekend Italiaans restaurant om de hoek liggen waar u voor een
uitstekende prijs heel gezellig kunt tafelen en kunt genieten van de kookkunsten van de Italiaanse chef-kok. Bij mooi weer kunt u zelfs op
het terras dineren en genieten van een fantastisch uitzicht over het boerenland. Wilt u liever op uw eigen terras eten dan kunt u uiteraard ook
eten bestellen.
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En bent u uitgetafeld en heeft u nog zin in een heerlijk ijsje dan zit er naast het vakantieappartement een fantastische ijssalon en mag een
Italiaans ijsje van deze ijssalon absoluut niet ontbreken.

Bij deze Midweekaanbieding in een vakantieappartement is inbegrepen:
4 Overnachtingen van maandag tot en met vrijdag
Schoonmaakkosten
Bed-, bad- en keukenlinnengoed

Prijs: € 107,28 p.p. op basis van 11 personen.
Bent u met minder personen dan geldt de minimumprijs van € 1180,00 voor een midweek van maandag tot en met vrijdag.
De prijs van deze Midweekaanbieding in een vakantieappartement aan het water in Gelderland is geldig tot en met 31 december
2021.
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