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Weekend at the Prison: Een crimineel goed vrienden weekend in
Overijssel

Crimineel goed weekendje weg
Zijn je vrienden en jij helemaal gek van Escape Rooms en hebben jullie de locaties bij jullie in de buurt wel gezien? Speciaal voor alle Escape
Room liefhebbers hebben wij een 3 daags weekend arrangement samengesteld waarbij meerdere escape games aan bod komen.

Programma voorstel
Vrijdag
Vanaf 12.00 uur kunt u tijdens uw verblijf vrij gebruik maken van alle faciliteiten:

Zwembad (zwemdiploma verplicht)
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 van de woning beschikbaar
17:30 uur Kop soep naar keuze met stokbrood en kruidenboter
18:30 uur
De ruimte wordt voorbereid voor 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!
19.30 uur
U wordt verwacht in het restaurant voor een high wine/beer

Zaterdag
08.30 uur
Het Wieden ontbijt wordt in de woning gebracht
10.30 uur
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De cipiers komen u in de woning arresteren en wordt u voorzien van passende kledij. Onder begeleiding van de cipiers gaat u
de gevangenisopstand beleven (tegen een toeslag is een vluchtclinic in de bomen ook mogelijk)
12.00 uur
U kunt zich melden bij de Cipier van de keuken voor een gevangenislunch (Soep met broodjes).
12.30 uur
U wordt op het transport van Prison Break paasloo gezet. De Prison escape is begonnen.
14.30 uur
Gezellig napraten in de lounge onder het genot van een borrel (ex) en een uitgebreid borrelgarnituur.
18.00 uur
Barbecue of gourmet in de woning
21.00 uur
Pub quiz un het cafe (incl. 1,5 uur vrij drinken Hollandse bar)
Zondag
09.00 uur
Wieden ontbijt in de woning
Vrij gebruik alle sportfaciliteiten en boerengolf, voetgolf, poolvoetbal, klootschieten, jeu de boules, mega twister
Vertrek op ieder gewenst tijdstip

Extra activiteiten tijdens het weekend of op afsluitende dag bij te boeken
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.
Extra activitieiten tijden het weekend of op de afsluitende dag bij te boeken:
Escape room de Slager van oldemarkt (7 pers max per keer): Ontsnap binnen de 60m minuten aan de Slager van Oldemarkt + € 115,00
per room
Lopen op het water: Stap in de aquabubbel en probeer te lopen op het water (van okt-mrt in zwembad) +€ 75,00 per uur (2-3 ballen) of €
5.00 per keer
Familieboogschieten: Schiet op punten, voorwerpen en onderga een ronde blindschieten + € 7,50 p.p.
Klimbos Paasloo: 700 meter lang klimplezier verdeeld over 4 parcours + € 18,00 p.p.
Huifkartocht Weerribben: Rondtocht van 1,5 uur door de Weerribben met paard en wagen (€ 160,00 prive wagen tot max. 20 pers.)
The World Smallest Escape The Box: Wie of welk duo weet het snelst binnen de 6 minuten te ontsnappen? + € 50,00 per uur
The King of kickbike: Wie kroont zich tot the King of Kickbike tijdens dit actieve spel waarbij u in teams tegen elkaar strijdt + € 15,00 p.p.
(min. 6 personen)
Crazy Bingo: Een ludieke variant van het bekende Bingo spel, waarbij je niet op je stoel kunt blijven zitten. + € 12,50 p.p. (min. € 175,00)
Ik hou van Holland: Hoe goed ken jij Nederland? + € 15,00 (min. € 225,00)
Jongens tegen de meisjes: Wie wint de oer oude strijd der seksen? € 15,00 (min 225,00)

Bij dit vriendenweekend is inbegrepen:
High Beer/High Wine
Kop soep naar keuze met stokbrood kruidenboter
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The Bomb
2x Ontbijt
Gevangenis opstand game
Prison Break Paasloo
Gevangenis lunch
Borrelgarnituur
Barbecue of buffet
Pubquiz
1,5 uur durend drankarrangement (inclusief 1,5 uur vrij drinken van de Hollandse Bar)
2 overnachtingen
Servicekosten
Schoonmaakkosten
Toeristen belasting
Bedlinnen

Prijs op basis van minimaal 4 personen
Vanaf € 250 p.p. (op basis van meerdere woningen, max 8 per woning)
April t/m oktober is de prijs vanaf € 300,00 p.p.

De prijs van dit Vriendenweekend is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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