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Vriendinnenweekend in een villa in de Weerribben met workshop,
High Wine, ontbijt en avondeten

Een heerlijk weekendje genieten met vriendinnen
Heerlijk met uw vriendinnen lekker ontspannen en bijkletsen? Dan is dit Vriendinnen weekend arrangement echt iets voor u! U overnacht 2
nachten in een 4-, 6- of 8-persoons villa, waar u alle ruimte heeft om heerlijk bij te kletsen. Het weekend zit ook boordevol leuke activiteiten,
ontbijt, bbq of gourmet en lekkere plate. Alles er op en er aan dus dat wordt lekker genieten en relaxen!

Heerlijk weekendje genieten in de natuur
Vrijdag
U bent op vrijdag vanaf 12.00 uur van harte welkom voor de welkomstkoffie en kunt u al vrij gebruik maken van de 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 uw villa beschikbaar.
U wordt rond 18.00 uur verwacht in het restaurant voor de High wine (eventueel ook later mogelijk).
Zaterdagochtend kunt u genieten van een ontbijt dat bij uw vakantiewoning wordt gebracht.
Aansluitend wordt u in het restaurant verwacht voor een workshop naar keuze.
De workshop wordt afgesloten met een tosti naar keuze in het restaurant
De dag zal u afsluiten met een gourmet of barbecue in eigen woning.
Zondagochtend start u met een ontbijt dat om 10.00 uur naar uw vakantiewoning gebracht wordt.
Optioneel: Op zondag ochtend wordt u om 11.50 uur naar de Escaperoom de Slager van Oldemarkt gebracht om het vriendinnenweekend af
te sluiten met een geweldige escape-ervaring.
Uitchecken kan op ieder gewenst tijdstip.
Keuzemogelijkheden:
De workshop keuze op zaterdag bestaat uit: sieraden maken, schilderen, spiegel decoreren, zeepkettingen maken, mozaïek, staphorster
Stipwerk
Het is mogelijk het programma qua tijden naar wens in te vullen.
Het arrangement is mogelijk met aankomst op vrijdag of zaterdag.
Het arrangement is ook te boeken met aankomst op maandag, dinsdag of woensdag.

Rustieke en warme sfeer
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.
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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.

Bij dit vriendinnen weekend arrangement is inbegrepen:
High wine
Workshop naar keuze
Tosti naar keuze
Gourmet of barbecue
2 Ontbijt
2 Overnachtingen
Tijdens uw verblijf kunt u vrij gebruik maken van het zwembad, jeu de boules, boerengolf, klootschieten, voetgolf, poolvoetbal,
boerenbowlen, 1 x lopen op het water, wandelroutes
Toeristenbelasting
Bedlinnen
Schoonmaakkosten
Servicekosten

Prijzen vanaf minimaal 4 personen:
April t/m oktober vanaf € 245,00 p.p.
November t/m maart vanaf € 195,00 p.p.
De prijs van dit Vriendinnen weekend arrangement is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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