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Pak uw koffers voor een herfstvakantie in Rhenen
Beste vakantiegangers

Omdat de bungalows in Rhenen tijdens de
herfst erg populair zijn en dus veel worden
verhuurd, geven we graag aan jullie door dat
er nog enkele bungalows te huur zijn voor
een weekeinde of (mid)week.
www.vakantieoordenenergie.nl/reserveren
Naast ons heerlijke park heeft Rhenen en
omgeving nog veel meer te bieden. We
noemen een paar leuke activiteiten die je in
de omgeving kunt ondernemen.

Kabouterpad Leersumse Veld
Voor de aller kleinsten is elke zaterdag en zondag het
Kabouterpad Leersumse Veld geopend. Hier wonen Veld
kabouters, tenminste, dat denkt de boswachter. Want die ziet
overal kaboutersporen. Kijk op
https://www.staatsbosbeheer.nl/Activiteiten/utrechtseheuvelrug/kabouterpad-leersumse-veld

De Blauwe Bever
Safarischip de Blauwe Bever vaart nog heel de maand oktober over de
Nederrijn en Lek. Het schip meert aan op plaatsen in het natuurgebied
waar je normaal niet kan komen. Kijk voor meer info op
https://deblauwebever.nl/reserveren

Houd je meer van stoer
en wil je met je (klein)kinderen meerijden op
een militair amfibisch rupsvoertuig? Reserveer
dan telefonisch (085-0036000) een plaats bij
het Nationaal Militair Museum in Soest.
Meerijden kan elke woensdag, zaterdag en
zondag.

Of ben je meer een Muziekliefhebber Reserveer dan het weekeinde van
24 november want dan is in Rhenen de Top 2000 party waarbij DJ’s Gerard
Ekdom & Patrick Roelands deze avond de beste songs uit de popgeschiedenis
laten passeren.

Ontdek het geheim van de
Keizer
Voor onze jongste gasten heeft
Huis Doorn een leuke speurtocht
'Ontdek het geheim van de Keizer'.

Kortom: Rhenen biedt veel meer dan alleen bos.
Kijk voor de laatste vrije bungalows op onze website en wellicht zie je dan een
leuke aanbieding om te genieten van de mooie herfstkleuren in het bos:
https://www.vakantieoordenenergie.nl/aanbiedingen

Tot ziens op park Boszoom!
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