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Familiedag in de Weerribben

Op en top Familieuitje in de Weerribben
Een gezellige dag, middag of avond met uw familie. Even lekker bijkletsen, samen gezellig borrelen, eventueel een dansje maken en lekker
eten. Dit alles vindt plaats in een sfeervol en rustiek café-restaurant gelegen op het Nationaal Park de Weerribben-Wieden.

Een fantastische familiedag in Overijssel
Beleef een gezellige familiedag aan de rand van de Weerribben.
Begin de middag op ieder gewenst tijdstip met 2 kopjes koffie of thee en appelgebak met slagroom.
Vervolgens gaat u gezellig boerengolfen, bowlen of frisbee spelen. Wilt u gewoon lekker bijkletsen, terwijl de kinderen naar hartenlust kunnen
spelen op de speelzolder, in de speeltuin of het zwembad, kan dat natuurlijk ook.
Om 16.30 uur worden de broodplankjes geserveerd en kunt u vrij gebruik maken van de Hollandse bar. Het buffet 1 of barbecue 1 wordt
geserveerd.
Om 18.30 uur wordt de middag afgesloten met een kopje koffie of thee naar keuze.
Tijdens uw verblijf in het restaurant kunt u vrij gebruik maken van het zwembad en de andere sportfaciliteiten.

Activiteiten:
U kunt uw dag uitbreiden met diverse vrije activiteiten
• Darts, gezelschapspellen, Mega twister, Mega mikado, mega dammen, mega Yahtzee, Mega toren van Paasloo
• Sportfaciliteiten als tennisbaan, badminton, tafeltennis, basketbal, voetbal, Jeu de Boules
• 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.
Of kies één van onderstaande activiteiten:
• Escape room de Slager van Oldemarkt (7 pers max per keer):€ 115,00 per room
• Prison Break Paasloo:€ 20,00 p.p. (min. 10 pers)
• Lopen op het water: (van okt-mrt in zwembad) +€ 75,00 per uur (2-3 ballen) of € 5.00 per keer
• Familieboogschieten: € 7,50 p.p.
• Klimbos Paasloo: € 18,00 p.p.
• Huifkartocht Weerribben(€ 160,00 prive wagen tot max. 20 pers.)
• The World Smallest Escape The Box: € 50,00 per uur
• The King of kickbike: € 15,00 p.p.
• The Pub quiz: + € 5,00 p.p. (min. 10 personen)
• The Bomb : € 5,00 p.p.
• Arrow Battle : € 7,50 p.p.
• Crazy Bingo: € 12,50 p.p. (min. € 175,00)
Wilt u gezellig wat drinken en niet meer terug naar huis hoeven rijden, dan kunt u verblijven in één van de villa’s op het aangrenzende
bungalowpark en ’s ochtends gezellig ontbijten. Dit is al mogelijk vanaf 1 overnachting.
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Bij deze familiedag in de Weerribben is inbegrepen:
2 kopjes koffie of thee en appelgebak met slagroom
Nootjes, zoutjes en broodplankje op tafel
2 Uur vrij drinken aan de Hollandse bar
Boerenspelen: boerengolfen, Paasloer Bowlen of Voetgolf
Buffet 1 of een barbecue 1

Prijs: € 43,50 p.p. (kinderprijs € 25,00 per kind van 3 t/m 11 jaar)
Tijden zijn uiteraard in overleg met u.
Deze familiedag is mogelijk vanaf 10 personen. De activiteiten en eventueel één of meerdere overnachtingen zijn wel mogelijk, maar niet
inbegrepen.
Dit arrangement is het gehele jaar mogelijk
Tijdens het verblijf in restaurant mag u vrij gebruik maken van het zwembad en andere sportfaciliteiten.
Drankjes tenzij benoemd zijn niet inbegrepen.

De prijs van deze familiedag in de Weerribben in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2020.
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