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3-daags bedrijfsuitje in Giethoorn - Crimeweekend met varen en
escape game

Crimeweekend met collega's in Giethoorn beleven
Met het hele bedrijf een weekendje weg naar Giethoorn. In onze accommodaties aan het water is het heerlijk overnachten en in onze
Amerikaanse diner met een Gieters tintje ontvangen we jullie graag voor de groepsactiviteiten. Het Crime weekend zit vol met activiteiten
zoals een VR moordspel, fluistervaren en the Bomb. Wij denken uiteraard ook aan de inwendige mens met heerlijke culinaire verrassingen.

Programma Cirme weekend - Five-O
Vrijdag
17:00 uur: U wordt ontvangen in ons eetcafe waar u de eerste instructies van Mc Garret onder het genot van een drankje. Vervolgens kunt u
met de verkregen sleutels uw lodges betrekken.
19:00 uur: Alvorens jullie ene 2de instructie krijgen, wordt het Build Your Own Burger geserveerd.
20:00 uur: De 1e opdracht is begonnen. Jullie moeten proberen zoveel mogelijk bommen binnen 60 minuten onschadelijk te maken. Lukt het
jullie om deze opdracht tot een goed einde te brengen?
Zaterdag
Het ontbijt wordt rond 09:00 uur bij uw lodge gebracht en u ontvangt een envelop met verdere instructies.
10:30 uur: U meldt zich bij ons eetcafe om op zoek te gaan naar een Hackersbende die actief is in Giethoorn. De opdracht is simpel, zorg
ervoor dat de identiteitshack binnen 90 minuten ongedaan wordt gemaakt, anders dan breekt de chaos uit in het toeristische Giethoorn
12:30 uur: Geen tijd te verliezen. Jullie stappen in de fluisterboot voor een surveillance tocht van 2 uur door Giethoorn onder het genot van
een picknick om te kijken of er enige schade is toegebracht.
14:30 uur: Even tijd om bij te komen van alle inspanningen.
17:30 uur: U wordt verwacht in het eetcafe voor de laatste opdracht : Een echte Murdercase. Los met behulp van virtual reality de moord op.
The murdercase dient in 4 rondes te worden opgelost. Tussen de rondes door kunt u genieten van een high burger, high wine of barbecue.
Zondag
Het ontbijt wordt rond 09:00 uur naar de lodge gebracht.
De dag is ter vrije besteding. U kunt op ieder gewenst tijdstip uitchecken, uiterlijk 20.00 uur.

Amerikaanse sfeer aan het water van Giethoorn
Het vakantiepark is gelegen midden in de historische dorpskern van Giethoorn. De pittoreske huizen, de vlonders en bruggetjes en het
culturele erfgoed doet denken aan Venetië. Giethoorn wordt dan ook wel het Venetië van het Noorden of Hollands Venetië genoemd.
Het park biedt plaats aan 2-, 4- en 6 -persoons lodges, diverse hotellodges en 5 groepsaccommodaties voor 12 personen. Van april t/m
oktober beschikt iedere lodge over een elektrosloep. Hierdoor kan men optimaal genieten van Giethoorn en haar prachtige omgeving.
Dit Amerikaans getinte luxe hamburger & Grill restaurant is gelegen midden in de historische dorpskern van Giethoorn. De pittoreske huizen,
de vlonders en bruggetjes en het culturele erfgoed doet denken aan Venetië. Giethoorn wordt dan ook wel het Venetië van het Noorden of
Hollands Venetië genoemd. De gezellige American diner beschikt over een terras aan twee kleine haventjes die uitmonden aan het meer ‘t
Bovenwijde en grenst met de voorzijde aan het wandelpad door de dorpskern.
Het unieke Build-your-own-burger of Hotdog in combinatie met diverse gerechten van de Grill, zorgen voor een ideale lunch of diner met voor
ieder wat wils. Daarnaast kunt u ook ouderwets genieten van een (eigen) barbecue, grill gourmet of grill for two.
Met de historische dorpskern en het prachtige nationaal Park de Weerribben-Wieden, als achterland in combinatie met een uitgebreide vloot
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van (fluister) boten, kano’s, supplanken en een breed aanbod aan water- en land activiteiten, biedt deze American Diner u een onvergetelijke
beleving tijdens een (mid)dag, avond, weekend of korte vakantie aan.

Bij dit 3-daags Crimeweekend in Giethoorn is inbegrepen:
Ontvangst met koffie/thee en Boerenbrok
2 Overnachtingen in een lodge
2x Ontbijt
Build Your Own Burger
The Bomb spel
Hacked the game
2 uur Fluistervaren
VR- Murdercase spel
High burger, high wine of een barbecue

Prijs: vanaf € 285,00 p.p. op basis van minimaal 4 personen (afhankelijk van de periode).
Dit arrangement is mogelijk voor minimaal 4 personen en maximaal 24 personen.
Dit prijs van dit 3-daags Crimeweekend in Giethoorn is geldig tot 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen
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