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Horse en Hap - Huifkartocht door de Weerribben met Hapjesbuffet
midden IN de natuur

Horse en Hap arrangement
Maak uw familiedag extra bijzonder. Tijdens een heerlijke Huifkartocht door de Weerribben stopt u onderweg voor een heerlijke Picknick
of Hapjesbuffet.

Vrije activiteiten
U kunt uw dag uitbreiden met diverse vrije activiteiten
• Darts, gezelschapspellen, Mega twister, Mega mikado, mega dammen, mega Yahtzee, Mega toren van Paasloo
• Sportfaciliteiten als tennisbaan, badminton, tafeltennis, basketbal, voetbal, Jeu de Boules
• 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.
Of kies één van onderstaande betaalde activiteiten:
• Escape room de Slager van Oldemarkt (7 pers max per keer):€ 115,00 per room
• Prison Break Paasloo:€ 20,00 p.p. (min. 10 pers)
• Lopen op het water: (van okt-mrt in zwembad) +€ 75,00 per uur (2-3 ballen) of € 5.00 per keer
• Familieboogschieten: € 7,50 p.p.
• Klimbos Paasloo: € 18,00 p.p.
• Huifkartocht Weerribben(€ 160,00 prive wagen tot max. 20 pers.)
• The World Smallest Escape The Box: € 50,00 per uur
• The King of kickbike: € 15,00 p.p.
• The Pub quiz: + € 5,00 p.p. (min. 10 personen)
• The Bomb : € 5,00 p.p.
• Arrow Battle : € 7,50 p.p.
• Crazy Bingo: € 12,50 p.p. (min. € 175,00)

Sfeervol restaurant
Dit restaurant is gelegen in het dorpje Paasloo (bij Steenwijk), dat aan de rand van natuurgebied ‘de Weerribben’ in Overijssel ligt. Een
familierestaurant bij uitstek. Bekijk alle dagjes uit en familie uitjes, of geniet van lekkere gerechten van de a la carte kaart!.
De heren Bult verzorgen samen met hun keukencrew de culinaire vermakelijkheden. De landelijk gelegen boerenhofstede staat op een groot
en ruim opgezet erf, grenst met het terras, tuin en diverse speeltoestellen aan een grote waterpartij. Een echt familierestaurant waar je in alle
rust uitgebreid kunt lunchen of dineren, maar ook zeer geschikt is om lekker met kinderen uit eten te gaan.
Wij zijn meer dan zomaar een restaurant, wij verzorgen graag een onvergetelijke dag, avond of weekend voor u. Culinair genieten, onbezorgd
ontspannen en diverse leuke, hilarische en spannende activiteiten: Dat is waar wij voor staan.

Bij dit Horse en Hap arrangement is inbegrepen:
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Luxe Picknick of Hapjesbuffet
Huifkartocht

Prijs:
Huifkartocht: € 325.00 (maximaal 20 personen per kar)
Luxe Picknick of Hapjesbuffet: € 16.50 p.p.
Op ieder gewenst tijdstip en datum mogelijk
De prijs van dit arrangement Horse en hap arrangement in de Weerribben is geldig tot en met 31 december 2021.
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