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Prijzen zijn excl. BTW



Halve dag vergaderen
• Ontvangst met lekkers
• Onbeperkt koffie/thee en soda’s
• Water op tafel
• Zaalhuur incl. WIFI, Smart TV & Flipover

Lunch bij te boeken voor €17,50 p.p.

€28,00 p.p.

Meeting at the beach

Hele dag vergaderen
• Ontvangst met lekkers 
• Onbeperkt koffie/thee en soda’s
• Water op tafel
• Uitgebreide lunchproeverij (vis, vlees, vega)
• Zaalhuur incl. WIFI, Smart TV & Flipover

€44,50 p.p.

Hele dag vergaderen
incl. diner

• Ontvangst met lekkers
• Onbeperkt koffie/thee en soda’s
• Water op tafel
• Uitgebreide lunchproeverij (vis, vlees, vega)
• Drie gangen diner
• Zaalhuur incl. WIFI, Smart TV & Flipover

€82,50 p.p.

In the mood for something extra?

• Homemade smoothie break  4,5 p.p.
• IJsbaart popsicle break                 3 p.p.
• Tony Chocolonely brownie break  4,5 p.p.
• Creamy Carrot cake break   4,5 p.p. 
• Borrel & bites               nacalulatie

€49,50 p.p.

 
Note: bovenstaande arrangementen zijn af 
te nemen vanaf 6 personen. 



Powerkiten of suppen  
Vliegeren met een powerkite op het strand of 
suppen op een surfboard in de zee.

Surfen Of Raften     
Les golfsurfen van onze surfleraar of raften in de 
branding.

Yoga at the beach    
Yogales van onze yogalerares. Jullie sluiten de 
les af met gezonde smoothie.

Expeditie Robinson        
Van TV! Met verschillende activiteiten waarbij 
creativiteit, communicatie, inzicht en een stukje 
fysieke kracht centraal staat. 

Wie is de mol?
Van TV! Doorsta verschillende proeven met je 
team. Maar vergeet niet op te letten.. want er 
is iemand die de boel belazert. Een activiteit 
gericht op teambuilding met zowel fysieke als 
inzichtelijke en creatieve proeven. 

Escape on the beach
Kraak de strandkluis door het oplossen van 
verschillende puzzels en het uitvoeren van 
diverse opdrachten. Een spel waarbij je zowel 
snel als slim moet zijn! Dit is een activiteit gericht 
op teambuilding. 

Cocktailworkshop
Leer verschillende cocktails shaken (en gooien) 
door een professionele shaker. Uiteraard mogen 
jullie ze zelf ook proeven. 

Voor sommige  activiteiten geldt een minimum 
aantal personen.

Activiteiten
Prijzen op aanvraag


