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Gezin of familiedag inclusief barbecue vanaf 4 personen in de
Weerribben

Gezin of Familiedag in de Weerribben
Een ouderwets gezellige dag uit met het gezin/familie beleven in Paasloo in de Weerribben. Een ontspannen dag waar niks moet en veel kan.
U kunt vrij gebruik maken van de speeltuin, speelzolder, zwembad,en diverse activiteiten en sluit af met een barbecue/buffet of diner
Tegen een kleine toeslag kunt u ook gebruik maken van de Arrow Battle, boogschieten, Klimbos Avontuurlijk Paasloo, Aquabubbel of
bubbelvoetbal.
We maken er een geweldige Familiedag van!

Sfeervolle locatie in natuurgebied de Weerribben
13:30 uur U wordt ontvangen in het restaurant met een warme consumptie naar keuze en boerenbrok
Aansluitend kunt u vrij gebruik maken van de volgende faciliteiten:
-Speeltuin met springkussen
-Speelzolder met Ballenbak en clubhuis (in het weekend en vakanties ook kinderanimatie met Berend de Bever)
-Zwembad (zwemdiploma verplicht, anders minimaal met zwemvleugels en o.b.v. volwassene)
-Darts, gezelschapsspellen, Mega twister, Mega mikado, mega dammen, mega Yahtzee, Tower of Paasloo, Paasloër Bowlen
-Sportfaciliteiten als tennisbaan, badminton, tafeltennis, basketbal, voetbal, Jeu de Boules
Tevens kunt u de volgende activiteiten vrij inplannen:
-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.
16.30 uur Borrelen in 't Binnenhof (excl.)
17.00 uur De dag wordt afgesloten met een barbecue 1
Wilt u een extra activiteit erbij reserveren? Kijk onder ons tabblad aanbieder naar de mogelijkheden.

Handig om te weten
U kunt het arrangement op ieder gewenst tijdstip aanvangen.
Ontvangst met een warme consumptie naar keuze (en voor de kinderen één andere consumptie) met ambachtelijke boerenbrok
Het gehele "verblijf" vrij gebruik van het overdekte zwembad, speeltuin, speelzolder, hinkelbaan, jeu de boules, boerengolf en
sportfaciliteiten als o.a. tafeltennis, badminton, tennis, Darts, Poolbiljart.
De dag wordt afgesloten met een barbecue
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Bij dit gezin of familieuitje is inbegrepen:
Ontvangst met een een warme consumptie naar keuze en boerenbrok
Speeltuin met airbubbel
Speelzolder met Ballenbak, Mega lego en clubhuis
Gebruik zwembad
Darts, gezelschapsspellen, Mega twisteren andere Mega spellen
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.
Borrelen in ’t Binnenhof (deze is niet bij de prijs inbegrepen)
Afsluiting met een barbecue

Prijs per persoon met barbecue 1:
€ 22,50 (12 jaar en ouder)
€ 13,50 (4 tm 11 jaar)
Het arrangement is te boeken vanaf 4 personen.
De prijzen van dit gezin of familieuitje zijn geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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