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Stoer vriendenweekend met sportieve activiteiten - 2 dagen op
een vakantiepark in Overijssel

Een geslaagd vriendenweekend
Op zoek naar een kort maar krachtig weekendje weg? Dit vriendenweekend is het ideale arrangement om even lekker met de vrienden bij
elkaar te zijn een drankje te doen, sportieve activiteiten te ondernemen en daarna te overnachten in een comfortabele bungalow.

Sportieve activiteiten
Levend tafelvoetbal
Het ultieme tafelvoetbal spel uit de kantine, maar dan in het groot en echt. Ook ben je er zelf onderdeel van. Een uitdagende activiteit voor
jullie stoere vriendenweekend.
Boerenlympics
Bij Boerenlympics heb je de keuze uit verschillende actieve en gezellige outdoor activiteiten.
Bowlen
In onze bowlingkelder (met 2 banen) is het mogelijk om gezellig met jullie gezelschap te bowlen, borrelen, tafelvoetballen, poolbiljarten of te
darten. Tevens kun je hier ook gebruik maken van een aantal Oudhollandse spelletjes en de Xbox 360 met Kinect.

Uw verblijf op het vakantiepark
De IJssel Comfort bungalow is een comfortabele en nette bungalow geschikt voor 4 personen, natuurlijk en ruim gelegen. Ideaal om heerlijk
tot rust te komen en om te genieten van de prachtige omgeving van het Overijsselse Salland.
Woonkamer: Woonkamer met kabel TV en laminaat vloer.
Keuken: Open keuken, compleet ingericht met koelkast, vaatwasser, magnetron, koffiezetapparaat (filter) en serviesgoed.
Slaapkamer: 2 slaapkamers (1 boven, 1 op de begane grond) met elk 2 x 1-persoons boxspringmatrassen.
Badkamer: Ruime douche met wastafel en apart toilet
Verwarming: Centrale verwarming
Parkeren: Ruimte voor 1 auto bij de bungalow

De bungalow is ingericht met frisse kleuren en voorzien van kleurrijk comfortabel meubilair. Inrichting kan per bungalow verschillen.

Het programma
Dag 1
2-gangen Lunch lunch
Levend tafelvoetbal
15.00 uur Incheck
Bowlen (1 uur)
Boer'n Tapas met o.a. nachos, verschillende hamsoorten, meloen, geitenkees met spek, kip-komkommer, inktvisringen, hotwings, spareribs,
kaasstengels of één van de vele andere variaties.
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Dag 2
Ontbijtmand bezorging bij accommodatie
10.00 uur Uitcheck
Boerenlympics

Bij dit 2-daags Stoere Vriendenweekend is inbegrepen:
Ontvangst met een 2-gangen lunch
1 Overnachting in 2x een 4-persoons Bungalow
1x Ontbijt bezorgd bij jullie accommodatie
Boer'n Tapas eten
Bowlen (1 uur)
Boerenlympics (keuze uit verschillende outdoor activiteiten)

Prijs: vanaf € 112 p.p. bij minimaal 8 personen
Exclusief toeristenbelasting á € 1,30 p.p.p.n.
De prijs van dit stoere vriendenweekend is geldig tot 31 december 2020 m.u.v. de feestdagen.
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