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Hollands weekend met de toppers la voices en nog veel meer !

Beleef Het Leukste Weekend van dit jaar!

Center Parcs De Eemhof wordt in het weekend van vrijdag 28 september tot maandag 1 oktober omgetoverd tot een Hollands paradijs waarin
feestvreugde en activiteiten elkaar afwisselen. Samen met zijn allerbekendste showbizzvrienden zet Gerard Joling hier een spraakmakend weekend
neer waarin echt alles mogelijk is. Het wordt een unieke en onvergetelijke ervaring!

"Ik wil een weekend lang een beleving en entertainment neerzetten waar nog lang over gesproken zal worden."
Tijdens Het Leukste Weekend vinden doorlopend spannende en uitdagende activiteiten voor jong en oud plaats. Zoals optredens, speurtochten,
barbecues, borrels en vele verrassingen.

Het Leukste Weekend is het ultieme uitje om met familie, vrienden of collega’s aan deel te nemen. Ook voor een bedrijfsuitje is dit weekend uitermate
geschikt.

Ontvangst op vrijdag in uw eigen luxe cottage

Vrijdagmiddag wordt u vanaf 15.00 uur met open armen ontvangen in uw eigen luxe cottage.
Om 21.00 uur wordt in de 'Willem Ruis Circustent’ het startschot gegeven voor het feestweekend met een doldwaze Karaoke Party.

Gerard begeleidt de avond samen met zijn vriendinnen Patty Brard en Bonnie St. Claire. Als u altijd al op het podium willen staan naast deze sterren,
dan is dit is uw kans!

Op zaterdagavond viert u een feestje met de Toppers

Nadat u zaterdag overdag al aan tal van activiteiten heeft kunnen deel nemen is er Zaterdagavond 'Het Leukste Feest van Nederland’. Het Willem
Ruis Circustent dak gaat er af tijdens optredens van René Froger
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(natuurlijk vergezelt door zijn Frogettes), Gordon met zijn LA The Voices en gastheer Gerard Joling die nog een verrassing voor u in petto heeft.
Tussen de optredens door kunt u swingen op de beat van Deejay Master Blaster die de verlichte dansvloer tot de nok toe gevuld houdt.

Op zondag is het het grootste pyjamaontbijt

Trek uw mooiste pyjama, babydoll of nachtjapon aan voor het grootste pyjama ontbijt ooit ! Wie wordt Miss & Mister Pyjama 2012?
Eet samen met Gerard Joling & Patty geheel in Pyjama Stijl een beschuitje en verwerf eeuwige roem als we een gooi doen naar het wereld record
Pyjama ontbijten.

's Middags vormt het subtropisch zwemparadijs Aquamundo het domein van badmeester Gerard ... Als dat niet hilarisch wordt!

En dit is nog niet alles ....
Want tussen de feesten door vinden er allerlei onverwachte activiteiten plaats zoals meet & greets, droppings, barbecue, discobowlen en ga zo maar
door ...

De overnachtingsmogelijkheden

Na een metamorfose van vloer tot plafond zijn alle cottages in De Eemhof weer helemaal van deze tijd. De heerlijke badkamer, moderne keuken en
frisse styling maken het echt een plek om thuis te komen.

Nieuwe spectaculaire glijbaan
De tropische waterwereld Aqua Mundo is een topattractie rijker: de Turbo Twister. Deze spectaculaire glijbaan moet u zeker eens proberen. En nog
eens. En nog eens.

Nieuw resort Marina De Eemhof
Luxe Waterfront Suites in mediterraanse stijl kijken uit op de gloednieuwe Marina De Eemhof. Een stukje Franse Rivièra in de Hollandse polder. Als
watersportliefhebber mág u het uitzicht niet missen.

Appartementen
Voor het Leukste Weekend kunt u kiezen uit appartementen voor 2 tot 6 personen en van Comfort tot Waterfront Suites. Informeer naar de
mogelijkheden voor uw Leukste Weekend.

De Activiteiten

* Vrijdag avond Diva Karaoke met Gerard Joling, Patty Brard en Bonnie St.Clair
* Zaterdagavond Het Leukste Feest van Nederland met o.a. Rene Froger, Gorden en L.A. the Voices en een suprise artiest van ..
* Grootste Pyjama ontbijt met Patty Brard en Gerard Joling en verkiezing Pyjamaboy en Pyjamagirl 2012
* Waanzinnige Pool party met badmeester Gerard in het Subtropisch zwemparadijs Aquamundo
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* Diverse: picknick, speurtocht, workout, workshops, dropping, BBQ, meet & greet

Bij dit Leukste Weekend in Zeewolde is inbegrepen:

* In en outdoor feestweekend in CenterParcs Zeewolde
* Data: 28, 29, 30 september en 1 oktober
* 3 Overnachtingen
* Gebruik van alle park faciliteiten
* Laken, handdoeken pakket in bungalow
Prijs: al vanaf € 159,00 p.p.

Voorwaarden:
* Het arrangement is enkel geldig op genoemde aankomstdatum en voor genoemde cottagetypes
* Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingen, (spaar)acties, waardebonnen, (Friends) voordelen en in geval van annulering
* Het arrangement is niet geldig voor reeds gemaakte boekingen
* De genoemde prijs is exclusief reserveringskosten (€ 29,50), toeristenbelasting (€ 2,16 p.p.p.n.), overige heffingen en eventuele extra's
* Op de boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Center Parcs van kracht
* Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt
* (Prijs) wijzigingen onder voorbehoud
* Services behorende bij de prijs van de cottage, zijn bij dit aanbod inbegrepen
* Het is mogelijk om keukenpakketten of arrangementen bij te boeken.

Het Leukste Weekend is alleen te boeken in het weekend van vrijdag 28 september tot en met maandag 1 oktober 2012.

De prijs is exclusief &euro; 7,50 reserveringskosten.

Hollands weekend met de toppers la voices en nog veel meer !

Pagina 3

