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Familie outdoor game - Prison Escape in Paasloo

Sensationeel groepsuitje in Overijssel
Op zoek naar het meest originele familie uitje van Noord-Nederland? Met deze spannende familie game gaan jullie onderling de strijd aan.
Ontsnap jij met of aan je familie?

Programma voor een geslaagde Familiedag
13.30 uur
Ontvangst in een gezellig restaurant in Paasloo met een warme consumptie en Boerenbrok.
14.00 uur
U kunt één van onderstaande activiteiten ondernemen:
• Boerengolf: Een gezellige variant op het bekende golfspel. Speel met de boerenclub en boerengolfbal het 6-holes parcours
• 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?
15.00 uur
Even bijkomen onder het genot van een consumptie (exclusief)
15.30 uur
De familiegame (escape) begint. Een leuk, uitdagend en voor iedere leeftijd geschikt familiespel, waarbij je tegen elkaar strijdt om met je team
als eerste de vluchtauto te bereiken. Samen werken, eenvoudig en tegendraads denken is nodig om je familie te verslaan.
17.00 uur
U kunt de ervaringen bespreken tijdens de borrel (vrij gebruik Hollandse bar) en een buffet 1, menu 1 of barbecue 2.
19.30 uur
Geschat einde

Sfeervolle locatie in de Weerribben
Dit restaurant is gevestigd in een voormalige boerenhofstede, gelegen in het dorpje Paasloo (bij Steenwijk) aan de rand van Nationaal Park
de Weerribben-Wieden. De boerenhofstede biedt plaats aan een Leffe Café, gezellige serre en diverse zalen met ieder een eigen terras
gedeelte. De diverse terrassen, waarvan er een aantal grenzen aan ene grote waterpartij, bieden voldoende afwisseling voor zowel families
met kinderen als vriendengroepen of kleine gezelschappen zonder kinderen.
Een echt familie restaurant waar je in alle rust kunt lunchen, loungen en dineren, maar in combinatie met de speelzolder, speeltuin en
diverse speeltoestellen ook zeer geschikt is om lekker met de kinderen uit eten te gaan.
Met het prachtige nationaal Park de Weerribben-Wieden, natuurgebieden de Rottige Meente en bos/heide gebied de Woldberg/Eese als
achterland in combinatie met een breed aanbod aan activiteiten, biedt ’t Binnenhof u een onvergetelijke beleving tijdens een (mid)dag, avond,
weekend of korte vakantie aan.
Culinair genieten, onbezorgd ontspannen en diverse leuke, hilarische en spannende activiteiten is waar zij voor staan.

Bij dit Familieuitje is inbegrepen:
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Ontvangst Warme consumptie
Activiteit naar keuze: Boerengolf, Klootschieten, Voetgolf.
Familie game (escape)
Barbecue 2/buffet 1/menu 1

Prijs: € 47,50 p.p. exclusief consumpties.
Kinderen 8 t/m 11 jaar € 22,50
Kinderen 4 t/m 7 jaar € 12,50
Boekbaar vanaf minimaal 10 personen.
De prijs van dit sensationele familieuitje in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2023.
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