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Familieuitje - High Tea - Klootschieten in de Weerribben

Weerribben High tea - Klootschieten arrangement
Wilt u een gezellige dag beleven met familie of vrienden, dan bent u bij ons op het juiste adres. Speel één van de diverse activiteiten in
de vrije natuur, voor jong en oud. Na de activiteiten kunt u genieten van een zeer uitgebreide high tea.

Programma (kan in overleg ook worden aangepast)
12.00 uur
Ontvangst in hete restaurant in Paasloo, met een kop koffie of thee met een stuk huisgemaakte boerenbrok.
12.30 uur
Keuze uit de volgende activiteiten:
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.
13.30 uur
Een zeer uitgebreide high tea.

De High Tea bestaat uit o.a.:
Diverse Engelse melanges
Muffins en brownies
Diverse sandwiches
Scones & Soesjes
Petit fours
marmelades en clotted cream
Diverse andere zoetigheden
petit crolines
mini quiches
Ambachtelijk broodje

Dit familieuitje in de Weerribben is inclusief:
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Kop koffie of thee met een stuk huisgemaakte boerenbrok
Een van onderstaande activiteiten:
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.
Uitgebreide High tea

Prijs: € 25,00 p.p.
Kinderen van 3 tot en met 11 jaar betalen € 12,50 p.p.
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis.
Wilt u een high wine of high beer? Dan is dat ook mogelijk.
De prijs van dit familieuitje in de Weerribben is geldig tot en met 31 december 2022.
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