De Safaritent Lodge

www.ambiance.eu

't Ware kampeergevoel voor de kinderen,
'n heerlijk rustgevende vakantie voor jezelf.

De vijfpersoons Lodge is een luxe ingerichte Safaritent van 35 m² met een nok op 2.75 m.

De Safaritent Lodge is een ruime tent met dubbeldak en een terras onder de luifel. De tent staat
in z’n geheel op een houten vloer. Hij telt 35 m² en is tot 2,75 m. hoog.
Op Ambiance is een Safaritent Lodge luxe ingericht met twee afzonderlijke slaapvertrekken.
Binnen vind je de eetkamer en op het terras is het houten tuinstel. Buiten staat een tweede
tuinstel met parasol, en er zijn twee verstelbare ligstoelen. De keuken is compleet ingericht
inclusief een ruime koelkast/vriesvak en een vierpits gasstel.
De Safaritent Lodge heeft vijf slaapplaatsen, verdeeld over twee slaapvertrekken van een mooi
donker canvas; ideaal als je graag wat later opstaat of voor wie graag een middagdutje doet.
In het ene vertrek staat een queen-sized tweepersoons bed van 160 x 200 cm, met nachtkastjes
en -lampjes. In het andere vertrek staan een stapelbed van 90 x 190 cm en een éénpersoons bed
van 90 x 200 cm.
Het kinderledikant kan in de plaats komen van het éénpersoons bed.
Per slaapplaats is er een hoofdkussen en een dekbed van 140 x 200 cm.
Er is veel bergruimte, garderoberek met kleerhangers, dimbare verlichting en er zijn overal
aansluitpunten voor electrische apparaten zoals een laptop, dvd-speler, opladers.
Bij aankomst strijk je neer bij je Lodge en genieten maar.
Het enige dat je zelf verzorgt zijn je persoonlijke spullen.
We ontvangen je graag in een Safaritent Lodge.
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