Trainingskampinoverijssel.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Vriendenweekend met Escaperoom, BBQ en Overnachten in een
Villa

Een heerlijk weekendje ontspannend met Vrienden
Op zoek naar een gezellig vriendenweekend? Dan bent u met dit vriendenweekend aan het juiste adres. U overnacht 2 nachten in een 4-, 6of 8-persoons villa en slaapt dus altijd met zijn allen in één accommodatie. Tijdens het weekend zijn er leuke activiteiten inbegrepen zoals
een escape room en een BBQ.

Heerlijk weekendje genieten in de natuur
Vrijdag
Vanaf 12.00 uur kunt u vrij gebruik maken van alle faciliteiten en onderstaande activiteiten:
• Zwembad (zwemdiploma verplicht)
• Darts, gezelschapspellen, Mega twister, Mega mikado, mega dammen, mega Yahtzee, Mega toren van Paasloo
• Sportfaciliteiten als tennisbaan, badminton, tafeltennis, basketbal, voetbal, Jeu de Boules
• Boerengolf
• Klootschieten, Voetgolf of Poolvoetbal
Om 15.00 uur zijn de sleutels beschikbaar
18.00 uur
Een plate naar keuze in het restaurant
19.15 uur
De cipier komt u ophalen om u naar Escaperoom de Slager van Oldemarkt te brengen, waar u de uitdaging aan gaat om de vermiste
personen op te sporen, zonder dat de Slager u na 60 minuten te pakken krijgt
21.00 uur
Bij terugkomst kunt u genieten van een High beer en/of High Wine in het restaurant
Zaterdag
08.30 uur
Wieden ontbijt in uw villa
Keuze uit:
1. Dagje Giethoorn
De fietsen staan voor u klaar voor een mooie fietstocht door de Weerribben naar Giethoorn. Bij aankomst in Eetcafe Giethoorn kunt u even b
ijkomen onder het genot van Build Your Own Burger. Vervolgensgaat u twee uur rondvaren of met de Fluisterboot. Aan het einde van de
middag fietst u weer terug naar Paasloo
2. Dagje Weerribben
De fietsen staan voor u klaar voor een fietstocht door de Weerribben naar Kalenberg. Voro onderweg ontvangt u een utigebreide picknick
mee. In Kalenberg stapt u in de rondvaartboot voor een tocht van 1.5 uur door de Weerribben. Vervolgens sluit u het dagje Weerribben af door
de fietstroute te vervolgen.
3. Actief Paaslo
De kloten liggen voor u klaar voor een ronde Klootschieten met als tussenstop in het Krolsbergenbis, waar u de uitgebreide picknick kunt
nuttigen. Vervolgens gaat u de uitdaging aan om het 200 meter lange klimparcour af te leggen (voor de niet klimmers is er boogschieten en
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bosgolf
18.00 uur
Een barbecue of gourmet in de woning
Indien gewenst kunen w ij u ’s avonds naar Cafe de karre in tuk of de cafés in Steenwijk brengen

Zondag
09:30 uur Uw Wieden ontbijt wordt naar de woning gebracht
Een dag ter vrije besteding
Vertrekken op ieder gewenst tijdstip
Het café-restaurant is gelegen aan de rand van natuurgebied de Weerribben. De rietgedekte boerderij straalt een rustieke, warme sfeer uit
en is gezellig ingericht.
De boerderij staat op een groot en ruim opgezet erf en grenst met haar terras en landelijk aangelegde tuin aan een grote waterpartij. Vanuit de
serre heeft u een schitterend uitzicht op de tuin en waterpartij. In de wintermaanden is de serre een heerlijke wintertuin waar het heerlijk
vertoeven is bij de kachel.

Bij dit vriendenweekend arrangement is inbegrepen:
Plate naar keuze
Escaperoom de Slager van de Oldemarkt
High bier of High wine (gecombineerd ook mogelijk)
2x Wieden ontbijt
2 Overnachtingen
Dagje uit naar keuze (Giethoorn, Weerribben of Actief Paasloo)
Barbecue of Gourmet
Toeristenbelasting
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijs vanaf € 245,00 p.p. vanaf minimaal 4 personen
De prijs van dit Vriendenweekend is geldig tot 31 december 2020 met uitzondering van de feesdagen.
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