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Op zaterdag 23 en zondag 24 juli bent u van harte welkom!

Deze uitnodiging is om u op de hoogte te houden van
ontwikkelingen in Soest. Duynparc Soest breidt uit. Dit jaar
met luxe chalets op ruime percelen gelegen aan een vijver
aan de rand van het bos.
U bent van harte welkom om tijdens de open dagen op 23 of
24 juli tussen 11.00 en 17.00 uur uzelf een beeld te vormen
van zowel het park als de uitbreiding.

 

 

Volledig ingericht demo-chalet

Speciaal voor deze dagen is een nieuw chalet geplaatst en
volledig ingericht. Het betreft één van de vier modellen en
uiteraard is dit een voorbeeld. Een vertegenwoordiger van de
chaletbouwer zal tijdens de open dagen aanwezig zijn en hij
kan u alle mogelijkheden vertellen. Een extra kamer? Andere
keukenindeling? Praktisch alles kan op uw persoonlijke
wensen worden afgestemd. Dit kunt u onder het genot van
een drankje op uw gemak met hem bespreken

Zelf recreëren, verhuren of beiden?

Uw chalet is aan de rand van het bos gesitueerd. Van hieruit
wandelt u heerlijk naar de Soester Duinen of kiest u liever
voor een van de vele uitgezette fiets- of wandelroutes? De
bus stopt voor de deur en binnen 5 minuten zit u in het hartje
van de prachtige stad Amersfoort. Bij ons bestaat er de
mogelijkheid dat wij uw chalet, tijdens uw afwezigheid, in ons
verhuurprogramma opnemen. Ook hier kunt u tijdens de open
dagen alle informatie over ontvangen.

Vooraf of aansluitend aan de bezichtiging van het demo
chalet kunt u op uw gemak over het park wandelen. Breng
dan ook eens een bezoek aan ons restaurant Het Duynhuys.
Rob en Frans verrassen daar onze gasten met een heerlijk
menu met verse produkten en een mooi glas wijn.

Tot ziens op 23 of 24 juli tussen 11.00 en 17.00 uur

Wij hopen u op deze data te kunnen verwelkomen.
Mocht u helaas niet kunnen en toch graag een afspraak willen maken? Geen probleem: laat het
ons even weten en wij nemen met u contact op voor een afspraak.

Voor nu een fijne dag gewenst en graag tot ziens op Duynparc Soest.

Met Duyn-groet,
namens de directie,

Joost & Marieke
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