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Niet geschoten is altijd mis met het 2-daags ALL-IN
Vriendenweekend op de Veluwe

Het ALL-IN Vriendenweekend
Is de organisatie voor het vriendenweekend dit keer uw taak? Veel moeite zal het niet kosten als u kiest voor dit ALL-IN vriendenweekend.
Zo heeft iedereen een ontspannen weekend, ook de organisatoren!

Het programma
Dag 1:
14.00 Koffie, thee en Apfelstrudel met warme vanillesaus en daarna inchecken in de Finse Chalets
15.00 Workshop bijlwerpen en Schiettoernooi (Handboog, kruisboog en luchtdruk pistool komt aan bod)
17.30 Borrelen (exclusief)
19.00 Luxe BBQ
21.30 Vrij programma
Dag 2:
10.00 Luxe ontbijt met roerei en spek
11.00 Einde (Of misschien toch nog een extra activiteit?)

Dit arrangement is inclusief:
Ontvangst met koffie/thee en Apfelstrudel met warme vanillesaus
Workshop bijlwerpen
Schiettoernooi (handboog, kruisboog en luchtdruk pistool)
Luxe BBQ
1 Overnachting in een Finse Chalets
Luxe ontbijt met roerei en spek

Prijs: € 97,75 p.p. op basis van een 3-persoonskamer.
Prijs is op basis van 6 personen.
In de periode april t/m september geldt er een minimaal verblijf van 2 nachten in de weekenden.
De prijs inclusief een extra overnachting en ontbijt is dan € 140,25 p.p.
In de periode oktober t/m maart en op doordeweekse dagen mag het arrangement op basis van 1 nacht worden geboekt.
Toeslagen:

€ 4,50 p.p. bij overnachting op basis van een 2-persoonskamer.

Niet geschoten is altijd mis met het 2-daags ALL-IN Vriendenweekend op de Veluwe

Pagina 1/2

Feestenopdeveluwe.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

€ 10,00 p.p. bij overnachting op een zaterdag.

Uitbreidingsmogelijkheden
Pubquiz: € 125,00
Minute to win it spelen: € 125,00
Dart toernooi: € 50,00
Stappen in Arnhem: op eigen kosten en gelegenheid
High beer diner arrangement: € 37,50 p.p.
Langlaufpleziercircuit € 24,50 p.p.

De prijs van dit 2-daags All-IN vriendeweekend is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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