
Arr. 44 7-daags familie arrangement 
Kosten: € 27.50 per persoon 
Verblijf in luxe chalet van vrijdag tot vrijdag € 220,00 
Koffie/thee met gebak en ijsje voor de kinderen 
Gebruik tennisbaan en subtropisch zwembad 
Huur (1 dag) van familieskelter, met routekaart en picknickmand 
Huur van waterfiets (1x 2 uur) 
Uitgebreid ontbijt in eigen schalet (op zondag) 
Uitgebreide barbecue bij eigen chalet (bij slecht weer gourmet) 
Pannenkoeken eten (1x) in het restaurant met attentie voor de  
kinderen 
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Chalets 
De 5 persoons chalets zijn ingericht met woonkamer, 2 
slaapkamers, keukentje, douche/toilet en televisie.  
De chalets zijn luxe ingericht en liggen in een recreatiepark 
aan de rand van de Biesbosch. Buiten is er veel speelruimte 
voor de kinderen en op het park worden allerlei activiteiten 
georganiseerd voor jong en oud. 
 
Activiteiten 
Op het park ligt een tennisbaan waarop u, op basis van be-
schikbaarheid, naar hartenlust sportief bezig kunt zijn. 
Verder heeft u onbeperkt toegang tot het zwembad, inclusief 
gebruik van de sauna, Turks stoombad en bubbelbad.  
Met de familieskelter kunt u een dag lang de omgeving gaan 
verkennen en met de waterfiets is het goed toeven op het 
meer. Ook aan lekker eten zal het u niet ontbreken met de 
barbecue, het ontbijt ‘aan huis’ en de overheerlijke pannen-
koeken in het zeer kindervriendelijke restaurant. 
 
Omgeving 
Het Nationaal Park de Biesbosch ligt op 2km wandelen van 
de chalets. Via de gezellige haven van Hank kunt u een boot 
of kano huren en naar de, alleen over water te bereiken 
wandelpaden in de Biesbosch varen. Daarnaast zijn er ver-
schillende rondvaartmogelijkheden. 
 
 
Dit arrangement is te boeken van 10-04-2007 t/m 25-06-
2007 en van 03-09-2007 t/m 29-10-2007 
 
 
 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Kurenpolder Recreatie 
Telefoon: 0162 -  402787     
  versie 230607 

Aanvullende kosten: 
- toeristenbelasting € 1,00 per nacht 
- linnenpakket € 6,00 per persoon 
- schoonmaakkosten € 30,00 per chalet 
- borg € 50,00 per chalet, deze wordt teruggestort na verreke-
ning van eventuele gebreken 


