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Vriendenweekend met leuke activiteiten op de Veluwe

Vriendenweekend
Overnachten in hotelchalets en overdag stoere activiteiten speciaal voor vrienden. Uiteraard mag de barbecue dit weekend niet ontbreken.

Programmavoorbeeld
Dag 1 15:00 uur
Aankomst en inchecken in Hotelchalets
Apfelstrudel met slagroom
Koffie en Thee
2 persoonskamer

16:00 uur Activiteit
Hand- en kruisboogschieten en pistoolschieten
Ooit aan een Wilhelm Tell programma gedacht? Een hand – en kruisboogschietwedstrijd kan zowel als zelfstandig onderdeel als in
combinatie met b.v. een curlingtoernooi worden gespeeld. U schiet met professionele bogen, onze begeleiding zorgt voor uitleg en
veiligheid tijdens de wedstrijden. Deze wedstrijden duren ca. 2 uur
U ontvangt na afloop een ingelijste groepsfoto van het winnende team.

17:30 uur
Borrelen

19:00 uur Diner
Uitgebreide Hollandse BBQ
U heeft de keuze heerlijke verse en gemarineerde vleesgerechtenzoals: Sate, shaslicks, hamburgers, kip, ribbetjes, braadworsten
ensteak. Ook serveren wij u: stokbrood met kruidenboter, salades,rauwkost, vruchtjes, patat, verschillende soorten saus,
waaronderpindasaus.

Dag 2 10:00 uur Ontbijt
Diverse verse broodjes, kaas, vleeswaren, zoet beleg, yoghurt enmuesli, gekookt eitje, koffie, thee en jus d'orange.

11:00 uur Uitchecken 11:30 uur Activiteit
Langlaufen
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Iedereen is klaar om het langlaufparcours te gaan betreden...Onderdelen zoals treinski, biatlon, boomstamzagen en nog veelmeer staan
garant voor enorm veel plezier, ongeacht leeftijd enconditie! Doe goed je best want voor winnaars staat de champagneal koud! Maar let
op... er worden filmopnames gemaakt, dezeworden tijdens de prijsuitreiking vertoond op 'groot' beeld!
Bij slecht weer bieden wij altijd een alternatief programma.

13:00 uur Prijsuitreiking en film kijken 14:00 uur Oostenrijkse Houthakkers lunch
Typisch Oostenrijks...U vindt hier kaas en vleeswaren aan het stukop een plank, waarvan u zelf stukken afsnijdt. Het
Oostenrijkse'Leibebröt' mag u zelf breken. Hierbij wordt een goed gevuldeHouthakkersoep geserveerd in een ketel, hangend aan een
driepoot.

15:00 uur Einde

Anders overnachten op de Veluwe
Op 60 meter afstand van het hoofdgebouw en restaurant waar 's avonds gezellig gezeten kan worden staan 4 sfeervolle Finse Chalets aan de
rand van de Veluwe. In het hoofdgebouw beschikt u over een eigen gedeelte waar u gebruik van kunt maken alleen niet met eigen eten en
drinken. Voor de kinderen kan er een speelhoekje worden ingericht. De chalets zijn onderverdeeld in vier aparte hotelkamers, elk met een
eigen voordeur. Alle kamers zijn voorzien van 3 losse bedden, een badkamer met wastafel, douche en toilet, koffie- en theefaciliteiten,
televisie, koelkastje en gratis WiFi. Op de begane grond staan twee eenpersoonsbedden. Het derde bed is alleen met een trapje te bereiken.
Wij beschikken over een veelzijdige keuken, een gezellige bar, unieke hotelkamers inFinsechalets,13tennisbanen, een langlaufcircuit, een
grote activiteitenhal (ca. 1500 m2) én ongedwongen en vriendelijk personeel. Ons activiteitenaanbod is in principe eindeloos, zowel indoor
alsoutdoor. Of u nu een hele dag, een dagdeel, avond of meerdere dagen iets wilt organiseren, wij stellen graag uw favoriete programma
samen!

Dit vriendenweekend is inclusief:
1x Overnachting
1x Ontbijt
1x Houthakkerslunch
1x Uitgebreide BBQ
Ontvangst met koffie/thee en apfelstrudel met warme vanillesaus
Pistoolschieten
Hand- en kruisboogschieten
Langlaufen

Prijs: € 147,50 p.p. op basis van minimaal 10 personen Toeslagen:

De prijs inclusief een extra overnachting en ontbijt is: € 190.00 p.p.
Toeslag op zaterdag: € 10,00 per persoon (geldt voor de overnachting)
Toeslag 1-persoonskamer: € 10,00 per kamer per nacht
Toeristenbelasting a € 1,50 p.p.p.n.

De prijs van dit vriendenweekend is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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