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Teamweekend op de Veluwe met Buggy rijden, Bierproeverij en
Burgers

Teamweekend op de Veluwe met Buggy rijden, Bierproeverij en Burgers
Een actief weekendje weg met uw team? Tijdens dit stoere teamweekend op de Veluwe gaan jullie buggyrijden, bier proeven en maak je de
lekkerste hamburgers.

Overnachten in een 8-persoons bungalow
Handig: huisje huren voor 8 personen! U viert vakantie met collega's en bent op zoek naar een 8-persoons groepsaccommodatie. Bij ons
mooie Recreatiepark op de Veluwe kunt u een 8-persoons huisje huren dat voorzien is van alle gemakken. En dat niet alleen; u kunt bij ons
ook terecht voor een groepsaccommodatie voor nog grotere gezelschappen tot wel 20 personen.
U verblijft in een luxe 8-persoons bungalow en bent van alle gemakken voorzien. Al onze bungalows beschikken over een woonkamer met
LCD tv, een compleet ingerichte keuken met vaatwasser, koffiezetapparaat, koel-vriescombinatie en combimagnetron, een badkamer met
douche, wastafel en apart toilet en voldoende slaapkamers.
Let op: bent u met meer of minder dan 8 personen, vraag dan naar de mogelijkheden voor een andere accommodatie.

Voorbeeld Programma
U checkt in op zaterdag om 15:00 uur.
Daarna is het tijd voor het Buggyrijden. Ga op verkenning met een stoere buggy langs allerlei bijzondere plekjes op de Veluwe. De route
zorgt zeker voor veel plezier! Een buggy mag bestuurd worden met een geldig rijbewijs B en gezond verstand. Er is plek voor 2 personen
per buggy.
Na het buggyrijden is het tijd voor 'Klussen met Bier en Burgers'. Promoveer van bierliefhebber naar bierkenner tijden onze bierproeverij. U
gaat niet alleen bier bekijken, ruiken en proeven; uw kennis wordt ook getest tijdens de Bierquiz. De winnende groep haalt hier gelijk zijn
voordeel mee tijdens de smakelijke ronde 'klussen met vlees en piepers'. Zij mogen namelijk de taken gaan verdelen voor het bereiden van
uw eigen burgers-en-frietbuffet. Onze gastvrouw zorgt voor de recepturen en een drankje, u voor de mankracht en de uitvoering. Deze
Veluwse burger met huisgemaakte friet moet u geproefd hebben.
Na deze gezellige dag kunt u lekker uitrusten in een luxe 8-persoons bungalow of andere accommodatie.

Dit Teamweekend op de Veluwe is inclusief:
1 Overnachting in een 8-persoons bungalow
Schoonmaakkosten
Buggy rijden (1 uur)
Klussen met bier en burgers
Gratis gebruik van de faciliteiten op het Recreatiepark
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Prijs: vanaf € 141,85 p.p. op basis van een 8-persoons bungalow.
De genoemde prijs is exclusief lakenpakketten en toeristenbelasting.
Optioneel bij te boeken:
Ontbijt: € 12,95 p.p.
Buggyroute van 2 uur: € 14,50,- toeslag p.p. verharde en onverharde wegen.

Tot 6 personen is het ook mogelijk het arrangement op basis van een odge te boeken tegen een voordeliger tarief. Tarieven zijn afhankelijk
van de periode waarvoor u boekt.
Bij 4 personen (2 buggy's) wordt er van de kaart gereden en komt er een verzekeringstoeslag van € 25,00 per buggy bij. Vanaf 3 buggy's
vervalt deze toeslag.
Extra begeleiding:
Vanaf 5 buggy’s gaat er 1 extra begeleiding mee, de toeslag voor extra begeleiding bedraagt € 50,00. per gezelschap.
Vanaf 10 buggy’s gaan er 2 extra begeleiding mee, de toeslag voor 2 extra begeleiding bedraagt € 100,00 per gezelschap.
Rijtijden bij Route Rechts Rechts (1 uur)
Rijtijd met kaart (bij 1 of 2 buggy's) 1 uur
Rijtijd met begeleiding vanaf 3 buggy's 15 minuten uitleg en 45 minuten rijtijd
Tijdsduur inclusief ontvangst en instructie 1 uur en 30 minuten
Afstand 23 km op verharde wegen
Rijtijden bij Route Voorthuizen (2 uur)
Rijtijd met kaart (bij 1 of 2 buggy's) 1 uur en 45 minuten
Rijtijd met begeleiding vanaf 3 buggy's 1 uur en 15 minuten rijtijd
Tijdsduur inclusief ontvangst en instructie 2 uur
Afstand 37 km op verharde en onverharde wegen
De prijs van dit Teamweekend op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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