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Burgers' Zoo Familie uitje - familiehotel Doorwerth op de Veluwe super familieuitje

Burgers Zoo Savanne Woestijn en Oceanen Familie uitje
Een ware ontdekkingstocht voor het hele gezin door jungle, savanne, woestijn en oceanen. Burgers' Zoo is wellicht het mooiste en
compleetste dierenpark van Nederland. U maakt een avontuurlijke wandeling door Safari, de Desert, de Mangrove, de Rimba, de Ocean en
het indrukwekkende Burgers' Bush, een echt stuk tropisch regenwoud op de Veluwezoom.

Het familie hotel en de faciliteiten
Uw familieweekend in een hotel dat beschikt over 117 comfortabel ingerichte kamers, een restaurant, bar met terras en uitgebreide
sportfaciliteiten zoals een binnen- en buitenzwembad met zonneweide, tennisbaan, sauna, fitness en zonnebank. Voor de jongere
gasten is er een speelkamer. In de bosrijke omgeving hebt u diverse mogelijkheden voor fietsen, wandelen en uitstapjes.

Hotelkamers
De hotelkamers zijn onderverdeeld in de volgende types: 4 eenpersoons kamers, 75 tweepersoons comfortkamers, 24 tweepersoons
comfortkamers XL en 14 superior kamers.
Onze 2-persoons comfortkamers XL en onze superior kamers zijn tevens onze familiekamers en familiesuites. Alle kamers hebben een
rustige ligging en zijn voorzien van bad en/of douche, toilet, televisie, telefoon en koffie- en theefaciliteiten. Bij onze receptie kunt u vragen
naar een kluisje.

Speciale familiekamers en Familiesuites
Familiekamer: De Familiekamers zijn allen voorzien van twin- bedden, een badkamer met bad/ douche en toilet, televisie, telefoon, bureau,
kledingkast, guestsupplies, roomservice, koffie/thee faciliteiten en een bedbank voor maximaal 2 kinderen. De Familiekamers op de begane
grond beschikken over een terras, deze kunnen gasten reserveren tegen een meerprijs van € 20,00 per nacht.
Familiesuite: De Familiesuites zijn allen voorzien van twin- bedden, een badkamer met bad/ douche en toilet, televisie, telefoon, bureau,
kledingkast, guestsupplies, roomservice, balkon, minibar, koffie/thee faciliteiten, badjas met slippers en een bedbank voor maximaal 2
kinderen. De Familiesuites bevinden zich bijna allemaal op de 3e verdieping.

Bij dit Burgers Zoo arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een heerlijk 3-gangen diner op de dag van aankomst
1x Een entreeticket Burgers’ Zoo
Informatiepakketje van de omgeving met fiets- en wandelroutes
Gratis WiFi
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Gratis parkeren

Prijs: vanaf € 159 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Het hotel beschikt ook over familiekamers voor 4 personen of familiesuites voor 5 personen.
Informeer naar de juiste prijs voor de juiste kamertype voor de gewenste periode.
De prijs van dit Burgers Zoo arrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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