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Vriendenweekend in Overijssel met Casino spelen, Dinnergame
en dagje Giethoorn

Vriendenweekend in Overijssel
Op zoek naar een leuk vriendenweekend maar geen zin om zelf de activiteiten te bedenken? Geen probleem wij hebben het programma al
voor je klaar liggen en passen deze graag aan naar jullie specifieke wensen. Een mix van verschillende activiteiten zoals een avondje Casino
Spelen, Rondvaart, VR dinnergame en een huifkartocht maken het een leuke combinatie voor ieder wat wils! Kom naar Paasloo tijdens
jullie jaarlijkse vriendenweekend.

Programma:
Vrijdag
15.00 uur
Inchecken in de woning en vrij gebruik van onderstaande activiteiten en faciliteiten:
Zwembad (zwemdiploma verplicht)
Darts, gezelschapspellen, Mega twister, Mega mikado, mega dammen, mega Yahtzee, Mega toren van Paasloo
Sportfaciliteiten als tennisbaan, badminton, tafeltennis, basketbal, voetbal, Jeu de Boules
Boerengolf: Een gezellige variant op het bekende golfspel. Speel met de boerenclub en boerengolfbal het 6-holes parcours
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.

18.00 uur
U wordt verwacht in de lounge van het restaurant om te gaan genieten van een uitgebreide High Wine of High Beer (ook non alcoholisch
mogelijk)
Een gemengd gezelschap? Geen probleem we maken graag een combinatie tussen een High Beer en High Wine
21:00 uur
Tijd om de strijd aan te gaan met onze CASINO spelen.
Inclusief 1 uur vrij drinken
22:00 uur
Vrije tijd
Zaterdag
08.30 uur
Gezamenlijk Wieden ontbijt in ons restaurant
10.30 uur
Dagje Giethoorn.
Jullie worden met ons busvervoer naar Giethoorn gebracht
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11:00 uur Rondvaart van 1 uur door Giethoorn en Omgeving
12:00 uur 12-uurtje bij Eetcafe Giethoorn
12:30 uur Vrije tijd om het het dorp te bezoeken
18:00 uur U wordt weer terug verwacht bij Eetcafe Giethoorn voor de VR-Dinnergame
Na een gezellig ontvangst in ons Eetcafé slaat de sfeer al snel om als blijkt dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden
Wie heeft deze gruwelijke moord op zijn geweten en hoe heeft dit zo kunnen gebeuren?
Je moet samen aan de slag om de moord op te lossen. Waar is de moord gepleegd, wat is het motief en het moordwapen?
Gewapend met een VR-bril en props ga je de uitdaging aan. Los pittige raadsels op en ontrafel het mysterie rondom deze moord!
Tussentijds lekker tafelen
Zo’n moord oplossen gaat je niet in de koude kleren zitten. Tussen de bedrijven door zullen jullie daarom worden voorzien van een heerlijk
diner.
Na de dinnergame worden jullie terug gebracht naar het vakantiepark in Paasloo
Zondag
09:00 uur
Gezamenlijk Wieden ontbijt in ons restaurant
Dag ter vrije besteding.
Uitchecken op tijdstip naar keuze

Rustieke en warme sfeer
Het café-restaurant is gelegen aan de rand van natuurgebied de Weerribben. De rietgedekte boerderij straalt een rustieke, warme sfeer uit
en is gezellig ingericht.
De boerderij staat op een groot en ruim opgezet erf en grenst met haar terras en landelijk aangelegde tuin aan een grote waterpartij. Vanuit de
serre heeft u een schitterend uitzicht op de tuin en waterpartij. In de wintermaanden is de serre een heerlijke wintertuin waar het heerlijk
vertoeven is bij de kachel.

Bij dit Vriendenweekend in Overijssel is inbegrepen:
Uitgebreide High Wine en/of High Beer (ook non alcoholisch mogelijk)
Casino spelen gedurende 1 uur inclusief vrij drinken
2x Wieden Ontbijt
2 Overnachtingen
Dagje Giethoorn met rondvaart, 12-uurtje en VR-dinnergame

Vervoer van en naar Giethoorn
Tijdens uw verblijf kunt u vrij gebruik maken van het zwembad, jeu de boules, boerengolf, klootschieten, voetgolf, poolvoetbal,
boerenbowlen, 1 x lopen op het water, wandelroutes
Toeristenbelasting
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijs:
Vanaf € 199.50 p.p. op basis vanaf minimaal 4 personen.
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De prijs van dit Vriendenweekend in Overijssel is geldig tot 31 december 2020 met uitzondering van de schoolvakanties en
feestdagen.

Vriendenweekend in Overijssel met Casino spelen, Dinnergame en dagje Giethoorn

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3/3

