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2 daags teamweekend op de Veluwe - Buggyrijden, Bowlen en
Spareribs

Stoer teamweekend op de Veluwe
Er even tussenuit met uw collega's? Geniet van het buggyrijden, bowlen en spareribs eten op de Veluwe. Een stoer uitje wat zeker geschikt is
voor een actief teamuitje. Jullie blijven slapen in een prachtige groepsaccommodatie die van alle gemakken voorzien is.

Buggyrijden en Bowlen
Op verkenning met een stoere buggy langs allerlei mooie plekjes op de Veluwe. De harde en onverharde wegen zorgen zeker voor
plezier! Een buggy mag bestuurd worden met een geldig rijbewijs b en gezond verstand. Er is plek voor 2 personen per buggy.
Bedrock Bowling
Aan de sfeer zal het niet liggen bij Bedrock Bowling! Het lijkt net of u terug gaat naar het stenen tijdperk in de grotachtige omgeving van
Bedrock Bowling. Ga met elkaar de strijd aan op de interactieve bowlingbanen. Er zijn diverse spellen beschikbaar die u zelf kunt kiezen op
het touchscreen. Bestel hiermee ook eenvoudig uw drankje vanaf de bowlingbaan. Zo mist u geen moment van het spannende spel en kunt u
de maximale fun factor eruit halen!

Groepsaccommodatie
Met het hele team naar de Veluwe? Op ons recreatiepark kunt je terecht in een groepsaccommodatie tot wel 20 personen. Wij bieden
verschillende soorten groepsaccommodaties, afhankelijk van de groepsgrootte:
10 persoons standaard Bungalow
5 slaapkamers
2 badkamers
2 keukens met vaatwasser
2 zitgedeeltes met LCD televisie.

16 persoons luxe Bungalow
8 slaapkamers
2 badkamers met bad
2 aparte toilets
2 keukens met complete inventaris
2 zitgedeeltes met LCD televisie.

16 - 18 persoons Wellness Villa
Eigen zwembad, jacuzzi en sauna
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2 badkamers
Grote keuken
2 zitgedeeltes
6 slaapkamers

20 persoons groepsboerderij
8 slaapkamers
3 badkamers met douche of bad
4 aparte toiletten
2 zitgedeeltes
Een grote woonkeuken

Programmavoorstel
Dag 1:
Inchecken in één van de groepsaccommodaties
Verken de omgeving op een stoere buggy tijdens het buggyrijden (inclusief onverharde wegen!)
Bij terugkomst wordt er ook gedacht aan de inwendige mens en kunnen jullie genieten van heerlijke spareribs
's Avonds nog even relaxen tijdens een uurtje bowlen
Overnachting in de groepsaccommodatie

Dag 2:
Ontbijt
Helaas zit het stoere teamweekend er weer op en is het tijd om uit te checken

Dit teamweekend op de Veluwe is inclusief:
Buggyrijden (2uur)
Bowlen (1uur)
Spare Ribs eten
1 Overnachting in een groepsaccommodatie
1 x ontbijt

Prijs: vanaf € 136,70 p.p. op basis van minimaal 8 personen.
Bij 4 personen (2 buggy's) wordt er van de kaart gereden en komt er een verzekeringstoeslag van € 25,00 per buggy bij. Vanaf 3
buggy's vervalt deze toeslag.
Bij een oneven aantal personen is de toeslag bij 2 uur rijden € 64,50.
Extra begeleiding:
Vanaf 5 buggy’s gaat er 1 extra begeleiding mee, de toeslag voor extra begeleiding bedraagt € 50.00. per gezelschap.
Vanaf 10 buggy’s gaan er 2 extra begeleiding mee, de toeslag voor 2 extra begeleiding bedraagt € 100.00 per gezelschap.
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De bovenstaande prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
De prijs van dit teamweekend op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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