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Sportief mannenweekend op de Veluwe - 3 daags actief
arrangement

Sportief mannenweekend op de Veluwe
Op zoek naar een compleet verzorgd mannenweekend? Geniet van 3 dagen lang spanning en avontuur op de Veluwe en kom
quadrijden, klimmen, bowlen en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens wordt gedacht tijdens een heerlijke BBQ Bronze en Ribs &
Wings eten in het restaurant.

Quadrijden
Geniet van een Quadrit over het stoere parcour! Het parcour is uitgezet en bevindt zich op een mooie locatie op de Veluwe.

Klimbos in Garderen
Centraal op de Veluwe, midden in de natuur, is Klimbos Garderen gelegen. Door een uniek zekersysteem waarbij je continu gezekerd bent, is
dit het veiligste klimbos van Nederland. In Klimbos Garderen vind je diverse parcoursen, waaronder een parcours met uitsluitend tokkels en
een parcours vol met fun onderdelen. Ook voor de ongeoefende en minder sportieve klimmers is dit klimbos dus zeer geschikt!

Verblijf in een Groepsaccommodatie
Met de hele vriendengroep 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
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Eigen zwembad, jacuzzi en sauna
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 de één van de groepsaccommodaties
Het actieve weekend begint: klimmen in het klimbos in Garderen
Bij terugkomst wordt er aan de inwendige mens gedacht tijdens een heerlijke BBQ
Overnachting in groepsaccommodatie
Dag 2:
Ontbijt
Verken de omgeving tijdens het quadrijden op het uitgezette parcours
Geniet van Ribs & Wings eten in het restaurant
's Avonds lekker een uurtje ontspannend bowlen
Overnachting in groepsaccommodatie
Dag 3:
Ontbijt
Helaas zit het stoere mannenweekend er weer op en is het tijd om uit te checken
Uiteraard is het programma aan te passen naar uw wensen.

Dit 3-daags Sportieve mannenweekend is inclusief:
2 Overnachtingen in een groepsaccommodatie
1 uur Quadrijden
2 x ontbijt
Klimmen in Klimbos Garderen
1 uur bowlen
1 x Ribs & Wings eten
1 x BBQ bronze

Prijs: vanaf € 138,25 p.p. op basis van mininaal 8 personen op basis van aankomst op doordeweekse dagen.
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In het weekend betaalt u € 157,00 p.p. op basis van minimaal 8 personen.
De bovenstaande prijs is exclusief lakenpakketten, toeristenbelasting en borg.
De prijs van dit 3-daags Sportieve Mannenweekend is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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