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Vriendenweekend nabij de Sallandse Heuvelrug - Kom 2 dagen
genieten van leuke activiteiten

Geniet van een heerlijk vriendenweekend
Nachtje weg en leuke activiteiten doen met vrienden? Dit Vriendenweekend is inclusief bootcamp, levend tafelvoetbal, bowlen en gezellig
samen barbecueën. Een uitstekend verzorgd activiteitenprogramma om samen van te genieten!

Sportieve activiteiten op het vakantiepark
Levend tafelvoetbal
Het ultieme tafelvoetbal spel uit de kantine, maar dan in het groot en echt en je bent er zelf onderdeel van. Een uitdagende activiteit geschikt
voor uw vriendenweekend.
Bootcamp
Wie is het fitste en de sterkste van de groep?
Bootcamp is een trainingsmethode, afkomstig uit het Amerikaanse leger, die wij hebben aangepast naar een leuke spelvorm, zodat het voor
een ieder te spelen is.
Bowlen
In de bowlingkelder (met 2 banen) is het mogelijk om gezellig met uw gezelschap te bowlen, borrelen, tafelvoetballen, poolbiljarten of te
darten. Tevens kun je hier ook gebruik maken van een aantal Oudhollandse spelletjes en de Xbox 360 met Kinect.

Verblijf in een 4-persoons Bungalow
De IJssel Comfort bungalow is een comfortabele en nette bungalow geschikt voor 4 personen, natuurlijk en ruim gelegen. Ideaal om heerlijk
tot rust te komen en om te genieten van de prachtige omgeving van het Overijsselse Salland.
Woonkamer: Woonkamer met kabel TV en laminaat vloer.
Keuken: Open keuken, compleet ingericht met koelkast, vaatwasser, magnetron, koffiezetapparaat (filter) en serviesgoed.
Slaapkamer: 2 slaapkamers (1 boven, 1 op de begane grond) met elk 2 x 1-persoons boxspringmatrassen.
Badkamer: Ruime douche met wastafel en apart toilet
Verwarming: Centrale verwarming
Parkeren: Ruimte voor 1 auto bij de bungalow

De bungalow is ingericht met frisse kleuren en voorzien van kleurrijk comfortabel meubilair. Inrichting kan per bungalow verschillen.

Het verloop van uw vriendenweekend
Dag 1
15.00 uur Incheck
Levend tafelvoetbal
Bowlen
BBQ Boshuis inclusief:
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Rundvleesburgers
Speklapjes
Shaslick met mager spek
Varkenssate
Karbonade
Rundvleessalade
Kipsalade
Tonijnsalade
Aardappelsalade
Satesaus, knoflook-, BBQ-, en cocktailsaus
Diverse witte en bruine stokbroden met kruidenboters

Dag 2
Ontbijtmand bezorging bij accommodatie
10.00 uur Uitcheck
Bootcamp
2-gangen Lunch
Bovenstaand programma is uiteraard naar wens aan te passen

Dit 2-daags Vriendenweekend is inclusief:
1 Overnachting in 2x een 4-persoons Bungalow
1x Ontbijt bezorgd bij uw accommodatie
BBQ Boshuis
Bootcamp (aangepast naar een leuk spelvorm)
1 uur Bowlen
Levend Tafelvoetbal
Afsluiting met een 2-gangen lunch

Prijs: vanaf € 107,95 p.p. op basis van minimaal 8 personen.
Exclusief toeristenbelasting á € 1,30 p.p.p.n.
De prijs van dit 2-daags Vriendenweekend is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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