
Op zoek naar dé plek voor jou bedrijfsuitje? Zoek dan niet 
langer, want Het Wylde Pad leent zich perfect voor  events van 
alle soorten en maten. 

Ontspannen, elkaar beter leren kennen, gezelligheid en vooral 
heel veel lol hebben. Dat is volgens ons hoe een bedrijfsuitje 
eruit moet zien. Het Wylde Pad is hiervoor dankzij de 
verschillende accommodaties, de idyllische tuin en gezellige 
horeca met heerlijk terras de perfect locatie. 

Wij hebben het programma alvast voor je in elkaar gezet, jij 
hoeft het alleen nog ‘’Wylde’’ te maken. Zodat het uitje precies 
bij jullie bedrijf past. 

 

BEDRIJFSUITJE 
Het Wylde Pad



Het park werd compleet verbouwd en uiteindelijk geopend in het vroege
voorjaar van 2021.  Het idee van een eigen park ontstond vanuit de 
 droom van interieur influencer Rachel ‘De Huismuts’ Siwaletti, haar man
Willem en huisvriend Martijn, bekend van het succesvolle platform
Gierige Gasten. Wat begon als een klein idee voor één vakantiehuisje is
uitgegroeid tot een wyld avontuur: een kleinschalig vakantiepark met
hippe huisjes, appartementen en yurts. Een prachtig toevluchtsoord
voor jong en oud, op een unieke locatie in ‘Fryslân’.  

Het Wylde Pad onderscheidt zich van andere parken door o.a. de
smaakvol  maar ook praktisch, kindvriendelijk ingerichte  accomodaties
en openbare ruimtes zoals het terras,  de horeca, 
de speeltuin en de betoverende vijver.

 

 

OVER
Het Wylde Pad

https://www.instagram.com/dehuismuts/
https://www.instagram.com/daddyhox/
https://www.instagram.com/martijnmanschot/


Programma met 1 nacht 
DAG 1
15:00 Aankomst 
16:00 Borrel 
18:00 Dinner  (Invullen met horeca arrangementen)
20:00 Entertainment (Invullen met ‘’Make it wylde entertainment) 

DAG 2
09:00 ontbijt 
10:00-12:00 activiteit (Invullen 

DAG 1
15:00 aankomst 
16:00 Borrel 
18:00 Dinner  (invullen met horeca arrangementen)
20:00 Entertainment (invullen met ‘’Make it wylde entertainment’’)

DAG 2
09:00 ontbijt 
10:00-12:00 activiteit (invullen met ‘’Make it wylde activiteiten’’)
12:00-13:30 
14:00-17:00 activiteit (invullen met ‘’Make it wylde activiteiten’’) 
18:00 diner 
20:00 entertainment (invullen met ‘’Make it wylde entertainment’’)

DAG 3
09:00 ontbijt 
11:00 uitchecken 

Programma 

Programma met 2 nachten



Bij voorkeur verhuren wij het park voor een bedrijfsuitje voor 2 nachten.
Inchecken op dag 1 kan vanaf 15:00 uur en uitchecken op de laatste dag
is om 11:00 uur.

Huur alle accommodaties 1 nacht                                              vanaf    €     69 p.p.    
Huur alle accommodaties 2 nachten                                        vanaf   €    139 p.p. 

Make it Wylde 
Entertainment 
Karaoke                                                                                                                    € 400
DJ                                                                                                                                 € 600
Live muziek                                                                                                            € 500

Activiteiten  (prijzen op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid)
Oud Hollandse spellen 
Yoga
Vlot bouwen 
Fierljeppen 

Prijzen 



Drankarrangement excl. sterke dranken
Heineken bier, lokale speciaalbieren, sappen, frisdranken, witte wijn, rode wijn, rosé wijn.
2 uur                                                                                                                    € 21,00 p.p.
4 uur                                                                                                                    € 27,50 p.p.
Alle drank op nacalculatie                                                                       € - 

Drankarrangement incl. sterke dranken
Heineken bier, lokale speciaalbieren, sappen, frisdranken, witte wijn, rode wijn, rosé wijn, rum, wodka en
gin. 
2 uur                                                                                                                     € 24,00 p.p.
4 uur                                                                                                                     € 32,00 p.p.
Alle drank op nacalculatie                                                                        € - 

                                  
Welkomstdrankjes
Prosecco per glas                                                                                         € 4,50
Prosecco per fles                                                                                          € 22,50
Cocktailbar (vanaf prijs per cocktail)                                                 € 8,00

Alle prijzen zijn per persoon en exclusief BTW        

Ontbijt vanaf                                                       € 14,95 p.p.
Lunch vanaf                                                        € 19,95 p.p.
Boozy Brunch vanaf                                        € 29,95 p.p.

Koude borrel vanaf                                          € 4,95 p.p.
Warme borrel vanaf                                        € 12,95 p.p. 

BBQ-arrangement vanaf                              € 24,95 p.p. 

 Pizza-arrangement vanaf                          € 24,95 p.p.
(Live gebakken uit de hout gestookte pizza oven)

Rendang met rijst vanaf                               € 18,95 p.p. 

HORECA 



Sfeerbeelden 
ZOMER op Het Wylde Pad



Sfeerbeelden 
WINTER op Het Wylde Pad



 

Heb je interesse in een bruiloft op Het Wylde Pad? Neem dan gerust
contact met ons op via onderstaand e-mail adres. 

Vanuit jullie wensen kunnen wij een offerte maken. 

 

Contact

W :  w w w . h e t w y l d e p a d . n l
E :  e v e n t s @ h e t w y l d e p a d . n l
 

A :  W y l d p a e d  ( O a s t )  2 3 ,  9 2 8 7  V M ,  T w i j z e l e r h e i d e


