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Voorwoord
Hartelijk dank voor jouw interesse in Beerze Bulten. Bij Beerze Bulten is alles mogelijk,
we zorgen er samen voor dat jouw familiefeest, verjaardag of partij, bruiloft of
personeelsfeest een onvergetelijk moment wordt.
De mogelijkheden zijn eindeloos bij Beerze Bulten. Centraal gelegen in het Vechtdal, midden in de
fantastische natuur vind je het park met onder andere Brasserie de Hagehorst en het Giga Konijnenhol. In
deze brochure staan onze mogelijkheden op het gebied van in- en outdoor activiteiten. Daarnaast zijn tal
van andere mogelijkheden en combinaties van activiteiten op maat te bedenken. Gebruik de brochure als
inspiratie en onze gastheer / gastvrouw maakt graag een afspraak om persoonlijke wensen in een gesprek
door te nemen en een vrijblijvende offerte op maat te maken.
Samen zorgen we ervoor dat elk bijzonder moment onvergetelijk wordt!

Indoor activiteiten
Liever een binnenactiviteit? Ook dan is er voor het hele gezelschap genoeg te beleven bij Beerze Bulten:

Spelen in het Giga Konijnenhol
Kinderen € 7,- p.p. - Volwassenen € 2,50 p.p.
In het indoor speelparadijs kunnen kinderen uren spelen, springen, klimmen en klauteren in de
vele speeltoestellen. Je hebt het gevoel dat je in een écht konijnenhol bent! Bovendien is er tijdens
openingsdagen om 15:00 uur een theatershow waarin Bultje het Konijn en z’n vriendjes de leukste
avonturen beleven.

Zwemmen in het Zwemparadijs
€ 5,50 p.p.

De binnen- en buitenzwembaden bieden gegarandeerd waterpret, met bedriegertjes, sproeiers,
waterpistolen en tuimelaars. Ook zijn er binnen twee spectaculaire glijbanen, waaronder de Space
Tube; door de lichteffecten in de glijbaan waan je je in de ruimte. De allerkleinsten hebben plezier in de
vernieuwde waterspeeltuin met verschillende speelmogelijkheden! Ouders kunnen lekker ontspannen in het
wellness gedeelte van het zwembad met watersproeiers en massagestralen. Daarnaast kun je in de zomer
ook heerlijk buiten zwemmen! Het buitenzwembad heeft een grote glijbaan, een zonneweide met ligstoelen
om even uit te rusten en te genieten van het mooie weer.

Bowlen bij Beerze Bowling
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 32 personen (4 banen á 8 personen)
per heel uur
Doordeweeks € 20,- per baan per uur - In het weekend € 25,- per baan per uur
nee

Onze 4 bowlingbanen zijn uitgerust met gave laserlichten en glow in the dark effecten. Ben je niet aan de
beurt? Dan kun je lekker neerploffen op de heerlijke loungeset. Voordat je spel begint kun je een eigen
avatar uitkiezen die reageert op je acties tijdens het spel. Om de wedstrijd eerlijk te houden kun je per
speler bepalen of er een bumper aan de zijkanten van de baan komt zodat ook de allerkleinsten kans maken
op een strike!

Minute to Win it
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 100 personen
+/- 1,5 á 2 uur (bij kleinere groepen +/- 1 uur)
op aanvraag
ja

Tijdens Minute to Win it heb je steeds één minuut de tijd om een aantal behendigheidsopdrachten te
volbrengen. Wie de meeste opdrachten heeft volbracht, wint!

Pubquiz

Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 150 personen
+/- 1,5 á 2 uur (bij kleinere groepen +/- 1 uur)
op aanvraag
ja

De pubquiz bestaat uit meerdere rondes met vragen over sport, muziekfragmenten, foto’s van o.a.
beroemdheden en nog veel meer. De kandidaten beantwoorden de vragen in teamverband.
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Liever lekker naar buiten en de mooie natuur in? Het landschap rond de oevers van de Vecht kenmerkt zich
door zandverstuivingen, jeneverbessen en oerbossen. Een fantastische plek voor activiteiten met het hele
gezelschap.

Handboogschieten
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 30 personen per sessie
+/- 1,5 á 2 uur (bij kleinere groepen +/- 1 uur)
€ 5,- p.p.
ja

Op ongeveer 10 minuten lopen van de brasserie vind je ons recreatieterrein (tevens met de auto bereikbaar).
Hier staan 4 boogschietbokken opgesteld waar zowel rechtshandige als (1) linkshandige bogen staan.
Professionele begeleiding wordt geboden door ons recreatie team.

Klootschieten
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 30 personen (6 groepen van 5 personen)
+/- 1 uur
€ 2,- p.p.
nee

Het klootschieten vindt plaats in de bossen van Beerze tegenover het park. Je kunt zelfstandig een route
kiezen (bijv. een wandelroute). Ons recreatie team verstrekt het materiaal en de speluitleg.

Huifkartocht
Deelname:
Duur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 25 personen
+/- 1 á 1,5 uur (per rit)
op aanvraag
ja

Laat je samen met het gezelschap Bourgondisch vervoeren met paard en wagen door de mooie bosrijke
omgeving van Beerze. Dhr. Soepenberg rijdt jullie rond op zijn huifkartocht.

Midgetgolf
Deelname:
Speelduur:
Prijs:
Begeleiding:

max. 30 personen
ca. 1 uur
€ 2,50 p.p.
nee

Gezellig met het gezelschap een balletje slaan op onze Midgetgolfbaan. De baan ligt tegenover het terras
van Brasserie de Hagehorst bij de entree van Beerze Bulten.

Wandelroutes
Begeleiding: nee
In de bossen van Beerze en omgeving bevinden zich diverse wandelpaden. Tegenover het park lopen de
“Gele route” van +/- half uur en de “Rode route” van +/- 1 uur.
Het Beerzepad is een wandelroute die je door het Beerzerveld, Beerzerzand en Landgoed Beerze leidt. Je
kunt de route in zijn totaliteit lopen (11 km) of in twee keer aflegen (5,5 km) d.m.v. een bypass route.

Fietsverhuur

Periode:
van begin april tot eind oktober
Begeleiding: nee
’s Ochtends vanaf 9.00 uur kun je fietsen huren bij de receptie van Beerze Bulten. ’s Avonds kun je de
fietsen voor 20.00 uur weer inleveren.
Fiets met versnelling
Kinderfiets
Kinderzitje
Mountainbike
Elektrische fiets

per dag

€ 9,50
€ 6,00
€ 2,50
€ 12,00
€ 20,00

per week

€ 40,00
€ 24,00
€ 12,50
€ 50,00
€ 80,00

Kanoverhuur

Periode:
van begin april tot eind oktober
Begeleiding: nee
Lekker kanoën op de Overijsselse Vecht. Dat kan bij Beerze Bulten! Verken al het moois dat het water en de
natuur u te bieden heeft. Vanaf Beerze Bulten kun je de “afzaktocht” varen naar Ommen.
Ochtend tot 13.00 uur
Middag vanaf 13.30 uur
Hele dag
Afzaktocht naar Ommen

1 pers

€ 9,00
€ 12,50
€ 19,50
€ 32,50

2/3/4 pers

€ 12,00
€ 15,00
€ 23,00
€ 32,50

Vlotvaren

Periode:
van begin april tot eind oktober
Prijs:
op aanvraag
Begeleiding: ja
Een echte outdoor activiteit in de natuur? Wat dacht je van kanoën op de Overijsselse Vecht. Ieder team
gaat een vlot bouwen waarna deze te water wordt gelaten en er een mooi stuk mee wordt gevaren.

