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Nachtje weg - Met het hele gezin naar Wildlands

Met het hele gezin naar Wildlands
Gezellig een nachtje weg met het gezin? Combineer dit nachtje weg met een gezellige dag bij Wildlands Adventure Zoo Emmen. Maak
kennis met het poolgebied. Ontdek de jungle en laat de kinderen lekker spelen in het XL-overdekte speelparadijs.

Wildlands Adventure Zoo
Maak samen een wereldreis. Van het poolgebied naar de jungle en door naar de savanne. In het poolgebied is de IJsberenbaai. Dit is de
plek voor ijsberen! Natuurlijk zijn de zeeleeuwen en pinguïns niet te missen in het poolgebied. Reis door naar de jungle waar u met een boot
over de rivier vaart tussen ringstaartmaki's en slingerapen. Misschien spot u zelfs nog zwemmende olifanten. Ontdek de savanne met de
safaritocht. Spot kamelen, zebra's, giraffen. Op zoek naar meer spanning? Race tegen elkaar in de achtbaan 'Tweestryd'. De kinderen
kunnen zelf ook lekker klimmen en klauteren. Verken het XL-overdekte speelparadijs.

Kamertypes
Comfort tweepersoonskamer - De comfort tweepersoonskamer is ruim en comfortabel ingericht. De kamer beschikt over een comfortabel
tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden, een flatscreentelevisie, WiFi, een bureau met zitje, zithoek en koffie- en theefaciliteiten.
Daarnaast beschikt de kamer over een badkamer met inloopdouche en toilet. Ook beschikt de kamer over airco. De kamer is geschikt voor
maximaal 2 personen.
Comfort tweepersoonskamer met bad - De comfort tweepersoonskamer met bad is ruim en comfortabel ingericht. De kamer beschikt over
een comfortabel tweepersoonsbed, een flatscreentelevisie, Wi-Fi, een bureau met zitje, een zithoek en koffie- en theefaciliteiten. Daarnaast
beschikt de kamer over een badkamer met bad en toilet. Ook beschikt de kamer over airco. De kamer is geschikt voor maximaal 2 personen.
Luxe tweepersoonskamer - De luxe tweepersoonskamer is heerlijk comfortabel ingericht en ruimer dan de andere kamers. De kamer
beschikt over een comfortabel tweepersoons kingsize bed, een flatscreentelevisie, WiFi, een bureau met zitje, een zithoek en koffie- en
theefaciliteiten. Daarnaast beschikt de kamer over een badkamer met inloopdouche en toilet. De kamer is geschikt voor maximaal 2 personen.
Familiekamer - De familiekamer is heerlijk ruim en comfortabel ingericht én heeft een connecting door. De kamer beschikt over een
comfortabel tweepersoonsbed, een flatscreentelevisie, WiFi, een bureau met zitje en koffie- en theefaciliteiten. Daarnaast beschikt de kamer
over een badkamer met inloopdouche, bad en toilet. De kamer is geschikt voor maximaal 4 personen.

Bij dit Nachtje weg met Wildlands arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met een welkomstdrankje
1 x overnachting
1 x uitgebreid ontbijt
1 x heerlijk 3-gangen shared dining samengesteld door de chef op de dag van aankomst
1 x entreeticket WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
Gratis fiets- en wandelroutes
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Prijs: Vanaf € 134,00 p.p. op basis van de comfort tweepersoonskamer.
De prijs van dit Nachtje weg - Met het hele gezin naar Wildlands arrangement is geldig tot en met 31 december 2022 met
uitzondering van feestdagen.
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