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Groepsweekend op de Veluwe met High Tea workshop,
midgetgolf en verrassingsmenu

Gezellig Groepsweekend op de Veluwe
Tijd voor een gezellig groepsweekend met vriendinnen, familie of collega's? Tijdens dit groepsweekend leren jullie alles over het maken van je
eigen high tea en ga je op zondag midgetgolfen. Jullie verblijven dit weekend in een comfortabele 6-persoons familielodge.

Overnachten in een lodge
Comfortabel genieten. Verblijf in een van de Lodges en geniet optimaal van uw welverdiende weekendje weg. Zowel binnen als buitenleven is
een geweldige ervaring. Door de openslaande deuren maakt u van de keuken een buitenkeuken. Dat is pas genieten! De Lodge is een
gezellig ingerichte chalet met in het bijzonder een heerlijke houten vlonder voorzien van een loungeset en een gasbarbecue tafel. In het
chalet verblijft u in een ruimte waar u gezellig met elkaar eet of bijkomt van een heerlijke dag op de Veluwe. De Lodge is voorzien van 3
slaapkamers waarvan 1x een 2-persoons bed en nog 2 slaapkamers met beide 2x een 1 persoons bed. De Lodges zijn centraal geleden op
het park in een tuin vol met fruitbomen. U geniet volop met uw vriendinnen van wat de natuur te bieden heeft!
De Lodges zijn voorzien van:
3 slaapkamers met 6 slaapplaatsen
Badkamer met douche
Apart toilet
Keuken met volledige inventaris en senseo koffieautomaat
Gezellige eethoek
Vlonder met loungebank en barbecue
Oppervlakte 32m2

Hoe kan het weekendje er uit zien?
Dag 1
Check in bij de receptie
High Tea Workshop. Onze kok heeft het grote kookeiland opgepoetst en de voorraadkast voorzien van zoet, hartig en een snufje
creativiteit. Precies wat u nodig heeft om met uw gezelschap uw eigen High Tea te bereiden. De recepturen zijn aanwezig, en zijn zo
gemaakt dat een ieder een echt High Tea talent kan worden.
Proef verrassingsmenu
Overnachting in een 6-persoons familielodge

Dag 2
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Ontbijt (optioneel bij te boeken)
Midgetgolfen

Bij dit gezellige groepsweekend op de Veluwe is inbegrepen:
High Tea workshop
1 Overnachting in een 6-persoons lodge
Verrassingsmenu
Midgetgolfen

Prijs: vanaf € 112,70 p.p. op basis van 6 personen in een 6-persoonslodge.
Exclusief toeristenbelasting à € 1,55 p.p.p.n.
Optioneel bij te boeken:
Bowlen: € 4,- p.p.
Ontbijt: € 12,95 p.p.
De prijs van dit gezellige groepsweekend op de Veluwe is geldig tot 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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