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Bedrijfsweekend met leuke activiteiten in de Weerribben en
Overnachten in een Bungalow

Een heerlijk weekendje ontspannend met collega's
Heerlijk met Collega's lekker ontspannen? Dan is dit bedrijfsweekend arrangement echt iets voor u! U overnacht 2 nachten in een 4-, 6- of
8-persoons villa op Villapark De Weerribben, waar u alle ruimte heeft. Het weekend zit ook boordevol leuke activiteiten.

Heerlijk weekendje genieten in de natuur
Vrijdag
Vanaf 12.00 uur kunt u vrij gebruik maken van alle faciliteiten en genoemde activiteiten
Om 15.00 uur zijn de sleutels beschikbaar
17.00 uur
Een kop soep naar keuze
17.45 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
19.30 uur
Bij terugkomst kunt u genieten van een High beer/high wine
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
bijkomen onder het genot van All you can eat pancakes. 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. Voor onderweg ontvangt u een uitgebreide 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
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
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10.30 uur
Een brunch in het restaurant
Een dag ter vrije besteding
Vertrekken op ieder gewenst tijdstip

Rustieke en warme sfeer
Het Villapark ligt aan de rand van Nationaal de Weerribben-Wieden in het dorpje Paasloo (nabij Steenwijk). Een ruim opgezet maar
kleinschalig Villapark met ruime, gezellige rietgedekte villa’s voor 4-,6- en 8 personen. Daarnaast zijn er 3 grote luxe ingerichte residences
voor groepen en families met twee persoonskamers met eigen badkamer.
Samen met de authentieke dorpen Giethoorn en Blokzijl en cultureel erfgoed Maatschappij van de Weldadigheid op steenworp afstand biedt
dit villapark voor ieders wat wils.
De activiteiten en horeca wordt verzorgd door ’t Binnenhof. Dit restaurant is gevestigd in een voormalige boerenhofstede voor op het park. De
boerenhofstede biedt plaats aan een Leffe Café, gezellige serre en diverse zalen met ieder een eigen terras gedeelte. De diverse terrassen,
waarvan er een aantal grenzen aan ene grote waterpartij, bieden voldoende afwisseling.
In het restaurant kunt u lunchen, loungen en dineren.
Met het prachtige nationaal Park de Weerribben-Wieden, natuurgebieden de Rottige Meente en bos/heide gebied de Woldberg/Eese als
achterland in combinatie met een breed aanbod aan activiteiten en het Villapark, biedt het restaurant samen met het Villapark u een
onvergetelijke beleving tijdens een verzorgd bedrijfsweekend.

Inhoud horeca / activiteiten.
Wieden ontbijt:
Croissant, 2 luxe broodjes, 2 soorten kaas, 3 soorten vleeswaren, omelet, stuk fruit, botercups, zoetwaren, verse jus d’orange.
Koffie of thee is niet inbegrepen. Mocht u dit wensen dan kunt u dit bij boeken tegen een kleine toeslag.
High wine:
Een proeverij van 3-gangen, waarbij u per gang een glas wijn geserveerd krijgt met bijbehorende lekkernijen.
Combinaties met high beer en high tea mogelijk. Ook non – alcoholisch mogelijk.
Upgrade naar high wine de luxe is mogelijk voor een toeslag van € 9,- p.p.
High beer:
Een proeverij van 3-gangen, waarbij u per gang een speciaal biertje proeft met bijbehorende lekkernijen.
Combinaties met high wine en high tea zijn mogelijk. Ook non – alcoholisch mogelijk.
Upgrade naar high beer de luxe is mogelijk voor een toeslag van € 9,- p.p.
Gourmet standaard
Speklap, varkensfilet, hamburger, biefstuk, kipfilet, 2 salades, sauzen, garnituren en brood met boter
Inclusief gourmetstel.
BBQ standaard:
Braadworst, hamburger, kipsaté, sparerib, speklap, groene- en huzarensalade, div. sauzen, satésaus en brood met boter.
Inclusief BBQ + gasfles.
Wij kunnen rekening houden met alle (di)eet wensen mits vooraf bekend.

Bij dit 3-daagse Bedrijfsweekend in Overijssel is inbegrepen:
Kop soep naar keuze
Escaperoom de Slager van de Oldemarkt
High beer/wine
1x Ontbijt
2 Overnachtingen
Dagje uit naar keuze (Giethoorn, Weerribben of Actief Paasloo)
Barbecue of Gourmet
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Brunch op zondag
Toeristenbelasting
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijzen: vanaf € 255,00 p.p.
Op basis van minimaal 4 personen.
De prijs van dit 3-daags Bedrijfsweekend in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.

Bedrijfsweekend met leuke activiteiten in de Weerribben en Overnachten in een Bungalow

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3/3

