Bedrijfsweekendjeweg.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

2-daags Bedrijfsuitje op de Veluwe met overnachting in Finse
Chalets

2-daags ALL-IN Groepsuitje op de Veluwe
Een all-in 2-daags bedrijfsuitje op de Veluwe met teambuildingsactiviteiten als een avond GPS tocht, langlaufen, boomzagen en nog veel
meer activiteiten en als afsluiter van dit 2-daagse bedrijfsuitje een prijsuitreiking en film van uw activiteiten op grootbeeld.

Het Programma:
Dag 1:
17.30 uur: Inchecken in onze 'Finse chalets' aan de Veluwe
18.00 uur: 3-gangen diner (drinken inclusief tot 19.30 uur)
19.30 uur: Avond GPS tocht
22.30 uur: Terugkomst (drinken inclusief tot 01.00 uur)
23.00 uur: Prijsuitreiking met champagne
01.00 uur: Einde
Dag 2:
09.30 uur: Ontbijt
10.30 uur: Langlaufen
12.00 uur: Drankje (drinken inclusief tot 12.30 uur)
12.30 uur: Oostenrijkse houthakkers lunch
13.30 uur: Prijsuitreiking en film op grootbeeld (drinken inclusief tot 14.30 uur)
14.30 uur: Einde
U kunt het programma natuurlijk ook nog uitbreiden en/of aanpassen naar eigen ideeën. Vraag nu naar de mogelijkheden!

De Activiteiten
GPS Avond-uur: Voorzien van de G.P.S en de G.S.M, gaat u al fietsend en steppend een leuke tocht tegemoet. Tijdens de tocht ontvangt u,
na het vervullen van de eerder doorgegeven opdracht, via de G.S.M steeds een nieuwe. U wordt naar een gezellig café geleid, waar u een
dartswedstrijd gaat spelen, tijdens deze wedstrijden kunt u gebruik maken van 2 consumpties p.p. Na het darten wisselt u van activiteit en
wordt u weer richting de locatie gecoacht!
Langlaufen: Op een kunstloipe! Onderdelen zoals treinski, biatlon, boomstamzagen en nog veel meer staan garant voor reuze veel plezier
(ongeacht leeftijd en conditie)! Onderweg is er een "Gluhweinpauze" ingericht zodat iedereen gesterkt het parcours af kan ronden.
En let op... hiervan worden filmopnames gemaakt, die u later gaat bekijken..., succes is gegarandeerd!

De Chalets:
Op ons activiteitenpark staan, aan de rand van het bos (Veluwe), 4 Finse chalets die elk onderverdeeld zijn in 4 kamers. De bosrijke omgeving
en de uitstraling van deze chalets garanderen een onvergetelijk verblijf!
De kamers zijn van alle gemakken voorzien zoals comfortabele bedden, douche, toilet, wastafel, TV met DVD speler, koelkast, draadloos
internet, mogelijkheid tot koffie en thee zetten, een gezellig zitje annex werkplek etc. en uiteraard inclusief beddengoed en handdoeken.
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Bij dit 2-daags ALL-IN bedrijfsuitje op de Veluwe is inclusief:
1 Overnachting in een Finse chalet
1x Een 3-gangendiner
1x Ontbijt
Avond GPS tocht
Prijsuitreiking met champagne
Drankjes inclusief tijdens het 3-gangendiner en na de GPS Tocht
Langlauf Plezier Circuit
Oostenrijkse houthakkers lunch
Prijsuitreiking en film op grootbeeld

Prijs: € 162,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslagen:
Toeslag op zaterdag: € 5,00 per persoon
Toeslag 1-persoonskamer: € 10,00 per kamer per nacht
Toeristenbelasting à € 1,50 p.p.p.n.

Minimum aantal personen: 10.
Minder personen op aanvraag.

Wilt u nog langer verblijven?
U kunt voor een of meerdere nachten bij boeken met een leuke korting.
Prijzen op basis van logies en ontbijt:
1 persoonskamer € 53,50 p.p.p.n. (= 20% korting!)
2 persoonskamer € 31,50 p.p.p.n. (= 20% korting!)
3 persoonskamer € 31,50 p.p.p.n. (= 20% korting!)
De prijs van dit 2-daags Groepsuitje op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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