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Stoer mannenweekend in de Weerribben met bierproeverij, leuke
activiteiten en slapen in een villa

Een heerlijk weekendje ontspannend met Vrienden
Wie mag er dit jaar het mannenweekendje organiseren? Zoek niet verder want met dit arrangement heb je het allemaal: Overnachten in een
villa, uitdagende activiteiten, bierproeverij en een barbecue. Arrangement niet helemaal naar wens? Geen probleem de mogelijkheden bij
deze locatie zijn eindeloos!

Heerlijk weekendje genieten in de natuur
Vrijdag
Vanaf 12.00 uur kunt u ( tijdens uw gehele verblijf) vrij gebruik maken onderstaande 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
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.

Om 15.00 uur zijn de sleutels beschikbaar.
19.00 uur
U wordt verwacht in het restaurant voor de high beer deluxe
Zaterdag
09.00 uur
Het weerribben ontbijt wordt in de woning bezorgd.
11.00 uur
U wandelt naar het Klimbos voor 700 meter klimplezier door de bomen (hoogste punt 9 meter).
13.30 uur
Een twaalf uurtje in het restaurant
Aansluitend is de middag ter vrije besteding of speelt u the Bomb:
Eén speler zit vast in een virtuele kamer met een tikkende tijdbom die onschadelijk gemaakt moet worden. De andere spelers zijn de "Experts"
die de instructies moeten geven om de bom onschadelijk te maken. Door de informatie te ontcijferen die te vinden is in het handboek voor
bommen moet dit makkelijk lukken. Maar er is een valstrik: de experts kunnen de bom niet zien, dus iedereen moet alles goed omschrijven en
uitleggen - voordat het te laat is!
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19.00 uur
De eenvoudige barbecue of gourmet wordt bij uw woning gebracht.
Zondag
09.00 uur
Het Weerribben Ontbijt wordt bij de woning gebracht.
U kunt de gehele dag nog vrij gebruik maken van alle faciliteiten en activiteiten.

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 3-daagse Mannenweekend in Overijssel is inbegrepen:
High beer deluxe
2x Weerriben Ontbijt
2 Overnachtingen
Klimparcour in het klimbos
Barbecue 1 of Gourmet 1
Twaalf uurtje
Toeristenbelasting
Bedlinnen
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijs vanaf minimaal 4 personen:
April t/m oktober vanaf € 245,00 p.p.
November t/m maart vanaf € 195,00 p.p.
Het klimparcours is ook te vervangen door Prison break Paasloo.
De prijs van dit 3-daagse Mannenweekend in Overijssel is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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