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Spannend Mannenweekend op de Veluwe - Escape Room, Bowlen
en Ribs en Wings eten

Spannend Mannenweekend op de Veluwe
Tiktak, Tiktak... redden jullie het om op tijd te ontsnappen uit de X-Cube Escape Room? Ontdek het tijdens dit spannende mannenweekend
op de Veluwe. Daarnaast staat er ook nog een avondje bowlen op de planning en wordt er aan de inwendige mens gedacht met Ribs &
Wings om jullie vinger erbij af te likken!

X-Cube Escape Room en Bowlen
X-Cube Escape Room
De X-Cube is de digitale Escape Room van de toekomst gecombineerd met een super spannende Game! Je staat in een ruimte met dikke
touchscreens voorzien van 5 kanaals Dolby Digitaal geluid. Samen met je vrienden ga jij raadsels oplossen, codes kraken, afluisterapparatuur
opsporen en uiteindelijk de waarheid achterhalen. Je hebt een half uur of een uur de tijd. Werk als team dus goed samen om de hoogste
score neer te zetten. Een ware spionnentraining voor de echte James en Jane Bonds van deze wereld!
Bedrock Bowling
Aan de sfeer zal het niet liggen bij Bedrock Bowling! Het lijkt net of je terug gaat naar het stenen tijdperk in de grotachtige omgeving van
Bedrock Bowling. Ga met elkaar de strijd aan op de interactieve bowlingbanen. Er zijn diverse spellen beschikbaar die je zelf kunt kiezen op
het touchscreen. Bestel hiermee ook eenvoudig jouw drankje vanaf de bowlingbaan. Zo mis je geen moment van het spannende spel en kan
je de maximale fun factor eruit halen!

Groepsaccommodatie
Met de hele vriendengroep naar de Veluwe? Op ons recreatiepark kan terecht in accommodatie van 2 tot wel 24 personen. Wij bieden
verschillende soorten groepsaccommodaties, hieronder een aantal voorbeelden:
10 persoons standaard Bungalow
5 slaapkamers
2 badkamers
2 keukens met vaatwasser
2 zitgedeeltes met LCD televisie.

16 persoons luxe Bungalow
8 slaapkamers
2 badkamers met bad
2 aparte toilets
2 keukens met complete inventaris
2 zitgedeeltes met LCD televisie.
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14 persoons Wellness Villa
Eigen zwembad, jacuzzi en sauna
4 badkamers
Grote keuken
2 zitgedeeltes
7 slaapkamers

20 persoons groepsboerderij
8 slaapkamers
3 badkamers met douche of bad
4 aparte toiletten
2 zitgedeeltes
Een grote woonkeuken

Programmavoorstel
Dag 1:
Inchecken in één van de groepsaccommodaties
Ontsnap op tijd uit de X-Cube Escape Room
Bij terugkomst wordt er ook gedacht aan de inwendige mens en kunnen jullie genieten van heerlijke Ribs & Wings
's Avonds nog even relaxen tijdens een uurtje bowlen
Overnachting in de groepsaccommodatie

Dag 2:
Ontbijt
Helaas zit het spannende mannenweekend er weer op en is het tijd om uit te checken

Dit Mannnenweekend op de Veluwe is inclusief:
X-Cube Escape Room
Bowlen (1 uur)
Ribs & Wings
1 Overnachting
1x Ontbijt

Prijs: vanaf € 126,50 p.p. op basis van minimaal 8 personen.
Exclusief toeristenbelasting à € 1,55 p.p. en bedlinnen à € 10 p.p.
De prijs van dit Mannenweekend op de Veluwe is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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