Bedrijfsincentives.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

Meerdaags maffia bedrijfsweekend in de Weerribben - Verblijf in
luxe Watervilla

Meerdaags maffia bedrijfsweekend in de Weerribben
Kom met uw collega's genieten van een meerdaags bedrijfsuitje in de Weerribben. Overnacht in een luxe watervilla en maak kennis met leuke
activiteiten. Dit weekend staat in het teken van de maffia van casino spelen tot prison break alles is tot in detail doorgevoerd.

Programma maffia weekend
Vrijdag
Vanaf 15.00 uur zijn de sleutels beschikbaar van uw watervilla en kunt u gebruik maken van de bijbehorende sloep (van april t/m november)
19.00 uur
Het 3-gangen menu wordt in 2 rondes bij uw woning gebracht, waardoor u kunt genieten van lekker eten in uw eigen watervilla
Zaterdag
09.30 uur
U wordt verwacht in de brasserie voor een uitgebreid Wieden ontbijt
10.30 uur
Een figuur uit de onderwereld nodigt u uit om een gokje te komen wagen in een illegaal casino ergens in de Weerribben. Om daar te komen
heeft hij een fietsroute uitgestippeld.
12.45 uur
Aangekomen in een restaurant in Paasloo, kunt u even bijkomen onder het genot van een kop soep en belegde broodjes
13.30 uur
Op een schimmige wijze krijgt u een aanwijzing waar u het Casino kunt vinden. Vervolgens gaat u 1,5 uur Roulette en Black Jack spelen
15.00 uur
De cipiers van Prison Break Paasloo hebben lucht gekregen van uw activiteiten en hebben hun SWAT-team erop uit gestuurd om u op te
pakken, voorzien van passende kledij worden jullie op transport gezet. Prison Break Paasloo is begonnen.
16.30 uur
U kunt de ervaringen bespreken tijdens een High beer/wine deluxe. 4-gangen genieten van heerlijke wijnen begeleid bij iedere gang met
lekkere hapjes.
20.30 uur
U wordt weer teruggebracht naar uw Watervilla in Ossenzijl met de shuttle service
Zondag
09.00 uur
Het Wieden ontbijt wordt bij uw watervilla gebracht
U kunt de gehele dag gebruik maken van de bijbehorende sloep (van april t/m november) en is de dag voor gehele eigen besteding
Uitchecken kan op ieder gewenst tijdstip
Vertrekken op maandag?
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Boek dan voor € 15,00 een extra nacht met ontbijt bij

Unieke locatie locatie aan het water
Een plek om verliefd op te worden
Laat de auto even voor wat het is. Dit verblijf kun je bijna alles doen met je stoere gemotoriseerde sloep. Die ligt bij aankomst al klaar aan je
eigen steiger. De omgeving is fantastisch mooi en er zijn genoeg plaatsen om aan te leggen. 's Morgens ontbijten in de tuin en alvast een plan
maken. Broodjes komen wij brengen als je dat wilt. Waar varen we naartoe? De Friese meren op of eerst even de buurt verkennen? De
mogelijkheden zijn eindeloos. Of wordt het toch een wandel- of fietstocht? Wat je ook kiest, hier vind je rust en ontspanning. Een plek om
verliefd op te worden.
Het park beschikt over 4- en 6-persoonswatervilla’s en een prachtige groepsaccommodatie voor 12 personen. Iedere woning heeft een mooi
en ruim terras aan het water met daarnaast een aanlegsteiger waar een mooie gemotoriseerde sloep ligt, waar u mee het natuurgebied kan
gaan ontdekken van april t/m november.
Bakery-Bubbles-Bites is gevestigd bij de ingang van het park. Deze gezellig en stijlvol ingerichte brasserie met een prachtige serre aan het
water is gelegen aan diverse wandel-, fiets, vaar- en autoroutes door de Weerribben, Lindevallei en de Rottige Meente. De naam geeft het al
aan: vanaf ’s ochtends vroeg kunt u hier genieten van uitgebreide ontbijten, diverse koffiespecialiteiten met een uitgebreide keuze aan
chocolade, gebak en andere lekkernijen uit de Patisserie. Vanaf het eind van de ochtend kunt u gebruik maken van de lunchkaart of heerlijk
loungen met een high tea/wine/beer of borrelplank

Inhoud van horeca en activiteiten
3-gangen diner: binnenhof menu
Goedgevulde tomatensoep of Rundercarpaccio met Parmezaan
Black Angus biefstuk met groene pepersaus of Varkensschnitzel met champignonsaus of Zalmfilet uit de oven met kruidensaus
Caprizzio
Wieden ontbijt

Croissant, 2 luxe broodjes, 2 soorten kaas, 3 soorten vleeswaren, omelet, stuk fruit, botercups, zoetwaren, verse jus d’orange.
Koffie of thee is niet inbegrepen. Mocht u dit wensen dan kunt u dit bij boeken tegen een kleine toeslag (bij ontbijt in de brasserie is de koffie
inbegrepen)
Casino
Waag een gokje aan de roulette tafel of Black Jack
Prison Break Paasloo:
Speel in teams tegen elkaar en probeer met je team als eerste bij de vluchtauto te komen.
High beer/wine deluxe
Proef iedere gang 2 wijnen/bieren en kies er een uit. Deze wordt begeleid met lekkere hapjes. De high beer/wine deluxe bestaat uit 4 gangen
Wij kunnen rekening houden met alle (di)eet wensen mits vooraf bekend.

Bij dit meerdaags maffia bedrijfsweekend in de Weerribben is inbegrepen:
3-gangen binnenhof menu aan huis
Wieden ontbijt in de brasserie
Huur fiets
Soep met belegde broodjes
Casino spelen
Prison break Paasloo
High wine/beer deluxe
Wieden ontbijt in de woning
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Prijzen:
April t/m oktober
Vanaf € 300,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
December t/m maart
Vanaf € 240,00 p.p. op basis van een tweepersoonskamer
Aankomst mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
Te boeken vanaf minimaal 4 personen.
De prijs van dit meerdaags maffia bedrijfsweekend in de Weerribben is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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