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Winterspecial - Indoor groepsuitje op de Veluwe - Escape Room
en workshop Burgers en Bier

Winterspecial - groepsuitje op de Veluwe met overnachting
Tijd om deze winter nog een leuk groepsuitje te organiseren? Dan is dit uitje zeker een aanrader. Wij hebben een aantal leuke
binnenactiviteiten voor je geselecteerd, zodat je ook met wat kouder weer lekker kunt genieten! De activiteiten die wij geselecteerd hebben
zijn de Escape Room, Bedrock Bowling en een heerlijke workshop Burgers en Bier.

Ontsnap uit de Boeren Escape Room
Er is een onopgelost mysterie! Weet jij dit te oplossen?
Laat je dan opsluiten in de Boeren Escape Room. Gebruik je zintuigen en je hebt een uur de tijd om het mysterie op te lossen en te
ontsnappen.

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!

Workshop Burgers en Bier
Promoveer van bierliefhebber naar bierkenner tijden onze bierproeverij. U gaat niet alleen bier bekijken, ruiken en proeven; uw kennis wordt
ook getest tijdens de Bierquiz. De winnende groep haalt hier gelijk zijn voordeel mee tijdens de smakelijke ronde "klussen met vlees en
piepers". Zij mogen namelijk de taken gaan verdelen voor het bereiden van uw eigen burgers-en-frietbuffet. Onze gastvrouw zorgt voor de
recepturen en een drankje, u voor de mankracht en de uitvoering. Deze Veluwse burger met huisgemaakte friet moet u geproefd hebben.

Overnachten in een 8-persoons bungalow
Handig: huisje huren voor 8 personen! U viert vakantie met een groep vrienden, collega's of familie en bent op zoek naar een 8-persoons
groepsaccommodatie. Bij ons mooie Recreatiepark op de Veluwe kunt u een 8-persoons huisje huren dat voorzien is van alle gemakken.
En dat niet alleen; u kunt bij ons ook terecht voor een groepsaccommodatie voor nog grotere gezelschappen tot wel 20 personen.
U verblijft in een luxe 8-persoons bungalow en bent van alle gemakken voorzien. Al onze bungalows beschikken over een woonkamer met
LCD tv, een compleet ingerichte keuken met vaatwasser, koffiezetapparaat, koel-vriescombinatie en combimagnetron, een badkamer met
douche, wastafel en apart toilet en voldoende slaapkamers.

Bij deze indoor winterspecial op de Veluwe is inbegrepen:
Boeren Escape Room
Bedrock Bowling gedurende 1 uur
Workshop Klussen met Bier en Burgers
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1 Overnachting op ons recreatiepark
1x Een ontbijt

Prijs: vanaf € 130,00 p.p. op basis van minimaal 8 personen.
Let op: de workshop Bier & Burgers is op dit moment helaas niet mogelijk. Informeer naar onze andere mogelijkheden voor een diner.
De prijs van deze indoor Winterspecial op de Veluwe is geldig tot en met 21 maart 2022.
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