Familieweekend
Al voor €…. per persoon
Even helemaal weg met de familie op Texel
Met de familie een weekend naar Texel zonder ergens bij na te denken en alleen maar te genieten
van elkaar en het eiland. Dit weekend zal bestaan uit activiteiten voor jong en oud.
Bij u aankomst op Texel gaat u gelijk met de familie een paar jaar terug in de tijd
met onze oud Hollandse spelletjes. We beschikken over meer dan 12 spellen waar
u zeker een paar leuke uurtjes mee zal beleven. Wanneer iedereen is uitgespeeld,
zijn of haar bed heeft uitgezocht, zal er een heerlijke barbecue klaar staan.
De volgende ochtend zullen er tandems klaar staan bij de accommodatie en gaan
jullie op de fiets het eiland verkennen. Een fietspuzzeltocht over het eiland langs
verschillende bezienswaardigheden en met leuke (foto)opdrachten. In de middag
worden jullie verwacht op het Texelse strand waar jullie in twee teams de strijd
aan gaan tijdens Expeditie Robinson.
Overleven aan de Texelse kust.... In navolging van het zeer
populaire en spectaculaire TV programma hebben wij een
programma ontwikkeld specifiek gericht op Teambuilding. De kans
om te laten zien of jij en je team het in jullie hebben om zowel met
tactiek als met vaardigheden van de andere teams te winnen! Om
het winnende team te worden zullen er diverse proeven worden
afgelegd.
’s Avond zal er bij de accommodatie het kampvuur hoog worden aangestoken. Boven het kampvuur
zal een pot komen te hangen met daarin jullie eten voor die avond. Samen broodjes roosteren boven
het kampvuur, genieten van een heerlijke stoofpot en als het donker begint te worden, sterke
verhalen vertellen en marshmallows roosteren.
Voordat jullie vertrekken kunnen jullie nog gaan boogschieten.
Boogschieten komt niet puur op kracht aan, maar ook op
concentratie en ontspanning… Na een uitgebreide uitleg kan er
geschoten worden voor punten en kom je er achter wie de
ware Robin Hood van de familie is!

Dag 1

Ochtend
Reis naar Texel

Dag 2

Fiets/Fotopuzzeltocht

Middag
Inchecken en Oud
Hollandse spelletjes
Expeditie Robinson

Dag 3

Boogschieten

Vrij / vertrek naar huis

Avond
BBQ bij accommodatie
Kampvuur

Catering
Jullie zullen verblijven in groepsaccommodatie Bloem en Bos, gelegen tussen den Burg en de Koog,
dicht bij het bos en het strand. De accommodatie is van alles voorzien, gezellig en heeft een groot
grasveld waar gevoetbald kan worden of andere spelletjes worden gespeeld.
In de ochtend zal er brood worden gebracht voor een heerlijk ontbijt en kan er een lunchpakket
samen worden gesteld. Na het avondeten kunnen er spelletjes gespeeld worden, een film worden
gekeken of marshmallows geroosterd worden bij een kampvuur.
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ü
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Oudhollandse spellen
Fietspuzzeltocht
Expeditie Robinson
Boogschieten
Catering
Accommodatie

Bovenstaand arrangement kunnen we u aanbieden voor de totaalprijs van: €…. per persoon.
Prijs is op basis van .. personen. Prijs is exclusief overtocht TESO.

