Restaurant en bar • Kinderspeelpark • Pony trekking • Roeiboten • Wasserette • Fietsen verhuur • Vissen
Op loopafstand van het vakantiepark
bevindt zich het eigen meer, waar kan
worden geroeid en gevist.
The Ranch Chalet Park kent veel bos en
heide, maar ook ruig weiland. Dat wordt
gebruikt voor de boerderij, bestaande uit
zuigkoeien, schapen maar ook pony’s,
herten, eenden en ganzen.

Centraal in de Schotse Hooglanden ligt
RANCH CHALET PARK DELNY. Een
vakantiepark met twintig lodges van drie
verschillende types (Delny Highland Lodges,
Highland Ranch Lodges en Burnside Lodges)
én Ernie’s Lodge. Het park is gelegen in een
bebost gebied en ligt veertig kilometer ten
noorden van Inverness, de hoofdstad van
de Schotse Hooglanden en ook niet ver van
de zeearm Cromarty Firth.

The Ranch Chalet
Park Schotland
Schotland is een geweldig land om
vakantie te vieren. Van alle fraaie
delen van het land van de doedelzak,
vallen de Hooglanden het meest op.
Het gevarieerde natuurschoon is vaak
overweldigend.
Wandelend of rijdend met de auto, telkens
worden verrassende ontdekkingen gedaan.
Omdat het natuurschoon onvoorstelbaar
mooi is. Kiezen voor een vakantie in de
Schotse Hooglanden, betekent echt tot rust
komen.
Eenmaal geweest, houdt in dat terug komen
onvermijdelijk is!

Het park wordt gerund door de familie
Robberts, Nederlanders die zich meer
dan dertig jaar terug in Delny vestigden.
Dit betekent dat binnen het management
Nederlands wordt gesproken.

Delny (nabij Invergordon)
ROSS - SHIRE SCHOTLAND IV18 0LJ
GPS: N 57° 44.478; W 004° 09.019
Tel. 0044 1862 842412
E-mail: office@ranchchalet.com
Website: www.ranchchalet.com

HIGHLAND RANCH LODGES
Aantal personen: 6 - 7

BURNSIDE LODGE
Aantal personen: maximaal 4

ERNIE’S LODGE
Aantal personen: maximaal 9

DRIE SLAAPKAMER LODGE: Eén met
tweepersoons bed en twee met twee enkele
bedden. Douche. Mooie veranda. Geheel
centraal verwarmd.

LUXE TWEE SLAAPKAMER LODGE : Eén
met tweepersoons bed en één met twee
enkele bedden. Centrale verwarming. Bad
en douche en een eigen ruime patio.

Ernie’s Lodge is uitermate geschikt voor
een vakantieverblijf van 8-9 personen. De
indeling is als volgt: Woonkamer met open
keuken. Badkamer met douche en extra
WC. Mooie patio en centraal verwarmd.
Vier slaapkamers, één met dubbel bed,
één met twee eenpersoons bedden en
twee met ieder een stapelbed. Voor een
eventueel negende persoon kan een
vouwbed worden bijgezet.

DELNY HIGHLAND LODGE
Aantal personen: 4 – 5
TWEE SLAAPKAMER LODGE: Eén
met tweepersoons bed en één met twee
enkele bedden. Douche. Mooie veranda.
Elektrische verwarming.

Kies tussen in Scandinavische stijl gebouwde Lodges
met twee of drie slaapkamers. De lodges zijn voorzien
van:
•
•
•
•
•

Woonkamer (kleurentelevisie)
Keuken (oven, magnetron, koelkast + vriesvak)
Badkamer (douche, toilet en wastafel)
Bedden (opgemaakt bij aankomst)
Balkon of patio

Vouwbedden voor de eventueel extra personen (5e in
de Delny Highland Lodges en 7e in de Highland Ranch
Lodges). Of in Ernie’s Lodge (tot 9 personen).
Gas en elektriciteit zijn inbegrepen in de prijs.
Kinderstoelen en kinderledikantjes ieder £.7.00 per
week - Huisdieren £.20.00 per week (één per lodge)
Het enige wat u zelf moet meebrengen: bad-, thee- en
handdoeken en washandjes.

Let wel: vouwbedden zijn uitstekend
geschikt voor kinderen maar beslist niet
ideaal voor volwassenen!

