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Niet Appen maar Steppen in de Weerribben - Origineel groepsuitje
in Overrijssel

Dagje steppen door de Weerribben
Niet appen, maar steppen! Ontdek de prachtige natuur van de Weerribben met de Fat Max E-step of op de gewone kickbike.

Programmavoorbeeld:
10.00 uur U wordt ontvangen in ons restaurant met 2 kopjes koffie of thee en appelgebak met slagroom
10.45 uur U krijgt instructie voor de Fat Max E-step of u stapt op de moderne kickbike. Vervolgens gaat u een route van ongeveer 15
kilometer op de step door de Weerribben
12.45 uur De actieve ochtend wordt afgesloten met een Brunch of Koffietafel met kroket
Bovenstaand arrangement is ook te beginenn om 12.00 uur met ene koffietafel of brunch en aansluitend de step tocht

U kunt vrij gebruik maken van de volgende faciliteiten op locatie:
Zwembad (zwemdiploma verplicht, anders minimaal met zwemvleugels en o.b.v. volwassene).
Darts, gezelschapspellen, Mega twister, Mega mikado, mega dammen, mega Yahtzee, Tower of Paasloo, Paasloër Bowlen.
Sportfaciliteiten als tennisbaan, badminton, tafeltennis, basketbal, voetbal, Jeu de Boules.
Tevens kunt u de volgende activteiten vrij inplannen
Boerengolf: Een gezellige variant op het bekende golfspel. Speel met de boerenclub en boerengolfbal het 6-holes parcours
Klootschieten: Wie heeft de minste worpen nodig met de kloten op het 4 kilometer lange parcours
Voetgolf: Wie legt het parcours vol hindernissen en opdrachten het beste af?
Poolvoetbal: Speel nu het bekende poolbiljart alleen dan met je voeten
Dit restaurant is gelegen in het dorpje Paasloo (bij Steenwijk), dat aan de rand van natuurgebied ‘de Weerribben’ in Overijssel ligt. Een
familierestaurant bij uitstek. Bekijk alle dagjes uit en familie uitjes, of geniet van lekkere gerechten van de a la carte kaart!
De heren Bult verzorgen samen met hun keukencrew de culinaire vermakelijkheden. De landelijk gelegen boerenhofstede staat op een groot
en ruim opgezet erf, grenst met het terras, tuin en diverse speeltoestellen aan een grote waterpartij. Een echt familierestaurant waar je in alle
rust uitgebreid kunt lunchen of dineren, maar ook zeer geschikt is om lekker met kinderen uit eten te gaan.
Wij meer dan zomaar een restaurant, wij verzorgen graag een onvergetelijke dag, avond of weekend voor u. Culinair genieten, onbezorgd
ontspannen en diverse leuke, hilarische en spannende activiteiten: Dat is waar wij voor staat.

Bij dit niet Appen maar Steppen arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met 2 Kopjes koffie/thee met appelgebak + slagroom
Fat Max E-step of moderne kickbike
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Route van 18 kilometer door de Weerribben
Brunch of koffietafel met kroket

Prijzen:
Fat Max E-step € 55,00 p.p. inclusief Brunch of € 40,00 p.p. inclusief Koffietafel
Met kickbike: € 42,50 p.p. inclusief Brunch of € 28,50 p.p. inclusief koffietafel
De prijs van dit niet Appen maar Steppen arrangement in de Weerribben is geldig tot 31 december 2022.
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