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2-daags Groepsuitje op de Veluwe - leuke activiteiten en
overnachten in een lodge

2-daags groepsuitje op de Veluwe
2-Daags groepsuitje op de Veluwe. Er staan leuke activiteiten op het programma met een stukje teambuilding. samen lekker eten en
aansluitend overnachten in een groepslodge. De volgende dag staat er een heerlijk ontbijt voor u klaar en gaat u nog even lekker de
omgeving verkennen met het GPS klootschieten.

Programmavoorbeeld
Dag 1 14:00 uur Ontvangst met koffie en gebak. Inchecken in de lodges 15:00 uur Vertrek naar de boerderij voor de Boerenbuiten spelen (niet
mogelijk op zondag) 17:30 uur Terug op locatie en samen lekker sate eten 20:00 uur Gezamenlijk een uurtje bowlen 21:00 uur Vrije tijd
Overnachten in de lodge Dag 2 09:00 uur Gezamenlijk ontbijt 10:30 uur GPS klootschieten 12:00 uur Einde arrangement. Optioneel afsluiten
met een lunch

Activiteiten
Boerenbuitenspelen: genieten van het boeren leven met een knipoog! Boerenbuitenspelen is een groepsactiviteit voor jong en oud. Op
loopafstand van Recreatiepark de Boshoek bevindt zich ’t Westdorp’. Een boerderij waar u de leukste boerenspellen kunt beleven. U bent op
bezoek bij boer Gijs die allerlei creatieve en knotsgekke spellen voor uw vermaak beschikbaar stelt. Koe melken, ringsteken op een pony,
tonnenrace of het befaamde kip schieten, op de boerderij kan het allemaal. Neem deel aan een actief spelprogramma waar plezier en
beleving een prominente rol speelt. GPS Klootschieten Sport en spel worden perfect gecombineerd in GPS-klootschieten. Per GPS legt u al
klootschietend een parcours af door de prachtige bossen van de Veluwe. Iedereen probeert een bal (de kloot) onderhands zo ver mogelijk te
werpen. Zo kan het parcours in zo min mogelijk worpen worden afgelegd. De route leidt u door de mooiste bossen van de Veluwe.

4 tot 6 persoons Lodges
De 6-persoons lodges bevinden zich centraal op het recreatiefpark. Zij hebben 3 slaapkamers en hebben een oppervlakte van 40 m². Er is
een slaapkamer met 2-persoonsbed, slaapkamer met twee 1-persoonsbedden en een slaapkamer met stijlvol stapelbed. De lodges zijn
gezellig en stijlvol ingericht met o.a. een comfortabele bedden, gezellige woonkeuken, badkamer met wastafel en toilet, twee aparte douches
en apart toilet.

Bij dit 2 daagse groepsuitje is inbegrepen:
Ontvangst met koffie en gebak
2,5 uur Boerenbuitenspelen
Sate Diner
Overnachting in 4 tot 6 persoons lodge
Ontbijt
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1 uur bowlen
GPS Klootschieten

Prijs: Vanaf € 84 p.p. op basis van minimaal 20 personen.
Programma en activiteiten zijn in overleg aan te passen.
De prijs van dit 2 daagse groepsuitje is geldig tot 31 december 2021.
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