WEEK ARRANGEMENTEN
Zonnewende is niet alleen gericht op jeugdkampen en introductieweken voor jongeren. Dankzij de veelzijdige
ruimtes en grote flexibiliteit ontvangen we ook andere, zeer uiteenlopende, groepen. Zo bieden we ruimte aan
(muziek) verenigingen die een voorstelling voorbereiden of een workshop organiseren. Dankzij de vele ruimtes
en hoge mate van privacy zijn we ook geschikt voor godsdienstige of zakelijke bijeenkomsten.
OVERZICHT VAN DE ARRANGEMENTEN
Arrangementen
Driedaags arrangement (ma-wo of wo-vr)
Vijfdaags arrangement (ma-vr)
Losse (of extra) nacht

€ 61.50
€ 122.00
€ 39.50

Uitbreidingsmogelijkheden
Outdoor Tipi Experience
BBQ arrangement (i.p.v. diner)

€
€

Winterseizoen ‘17-‘18
(31 oktober 2017 - 31 maart 2018)
Driedaags arrangement (ma-wo of wo-vr)
Vijfdaags arrangement (ma-vr)
Losse (of extra) nacht

€ 56.00
€ 99.00
€ 33.00

4.50
4.50

Verzorging (de culinaire invulling van alle arrangementen)
Ontbijt. Een goed begin van de dag is belangrijk! Ons ontbijtbuffet is dan ook zeer compleet te noemen. De
ambachtelijke bakker zorgt iedere ochtend voor wit, bruin en rozijnenbrood. Daarnaast hebben we altijd
voldoende ovenverse Kaiser broodjes, beschuit, ontbijtkoek en een keuze uit hartig beleg als kaas en drie
verschillende vleeswaren. Ook is een ruime keus aan zoetigheden als chocoladehagel, chocopasta, honing,
fruithagel, pindakaas en meer. Diverse soorten zuivel en Cereals maken het feest compleet. Natuurlijk is er
voor de liefhebbers een gekookt eitje.
Lunch. Het middagmaal is zelfs nog uitgebreider. In aanvulling op het beschreven ontbijtassortiment hebben
we extra soorten vers afgebakken speciale broodjes. Het assortiment wordt uitgebreid met een warme snack
en er is voldoende handfruit.
Diner. Onze Chefs bereiden iedere avond een driegangen diner. Koken voor grote gezelschappen is een lastige
opgave. We zijn dan ook trots op de zeer goede beoordelingen. Eenvoudig, toegankelijk, voedzaam en toch
zeer smakelijk! We starten met een voorgerecht of soep. Het hoofdgerecht bestaat altijd uit een combinatie
van vlees, een seizoensgebonden saus en een passend groente- en aardappel of pasta garnituur. Ter afsluiting
wordt altijd een verrassend dessert gepresenteerd.
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WEEK ARRANGEMENTEN
Driedaags arrangement budget (Ma-Di-Wo of Wo-Do-Vr)

€ 61.50

De aankomst dag (incheck vanaf 15:00u) is inclusief een heerlijk driegangendiner en een overnachting.
De volgende ochtend starten we met een uitgebreid ontbijtbuffet en een verrassende lunch, waarna we
afsluiten met een voedzaam driegangendiner met een lekker kopje soep (of eenvoudig voorgerecht) en een
voedzaam hoofgerecht. Natuurlijk sluiten we af met een lekker toetje en de overnachting.
Op de vertrek dag presenteren we weer een uitgebreid ontbijt waarna we afscheid nemen (uitcheck 10:00u)
Minimaal 40 personen per groep. Mocht u eerder willen inchecken kunnen wij de lunch op de aankomstdag aanbieden
voor € 4.50 per persoon. Het nuttigen van zelf meegebrachte lunchpakketjes is toegestaan. Wij gaan uit van voldoende
begeleiders met BHV (>1:50). De indeling van de kamers is gebaseerd op het gebruik van alle aanwezige slaapplaatsen.
(Zie plattegrond, maximaal 8 personen per kamer). Mocht u, in verband met de indeling van uw gezelschap, liever gebruik
maken van een ruimere kamerindeling? Boek dan ons comfort arrangment.

Vijfdaags arrangement budget (Ma-Di-Wo-Do-Vr)

€ 122.00

De aankomst dag (incheck vanaf 15:00u) is inclusief een heerlijk driegangendiner en een overnachting.
De volgende dagen starten we iedere ochtend met een uitgebreid ontbijtbuffet en presenteren wij ’s middags
een verrassende lunch (of lunchpakket) met warme snack, waarna we iedere avond een gevarieerd en
voedzaam driegangendiner presenteren. Dit diner bestaat uit een kop soep of eenvoudig voorgerecht gevolgd
door een hoofgerecht (met groente of salade) en vanzelfsprekend iedere dag een lekker toetje en de
overnachting.
Op de vertrek dag presenteren we weer een uitgebreid ontbijt waarna we afscheid nemen (uitcheck 10:00u)
Minimaal 40 personen per groep. Mocht u eerder willen inchecken kunnen wij de lunch op de aankomstdag aanbieden
voor € 4.50 per persoon. Het nuttigen van zelf meegebrachte lunchpakketjes is toegestaan. Wij gaan uit van voldoende
begeleiders met BHV (>1:50). De indeling van de kamers is gebaseerd op het gebruik van alle aanwezige slaapplaatsen.
(Zie plattegrond, maximaal 8 personen per kamer). Mocht u in verband met de indeling van uw gezelschap liever gebruik
maken van een ruimere kamerindeling? Boek dan ons comfort arrangment.
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UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
NIEUW! Outdoor Experience

€ 4.50

We mogen het eigenlijk niet blijven roepen, maar Zonnewende ligt natuurlijk midden in het groen. Dankzij het
enorme natuurgebied van meer dan 7 hectare zijn al onze bezoeker(tje)s er echt even tussenuit. Om de
omgeving nog intensiever te beleven is er een huttenbos in aanbouw en werken we met het net geopende Tipi
dorp. Onze eerste bezoekers hebben inmiddels ervaren hoe gaaf het is om in de buitenlucht te overnachten.
Wilt u dit ook eens proberen? We houden u graag op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling.

BBQ arrangement

€ 4.50

In plaats van het reguliere driegangendiner heerlijk BBQ-en!
We bieden deze uitgebreide BBQ scherp aan omdat u lekker zelf aan de slag gaat. Wij zorgen ervoor dat de
BBQ op de afgesproken tijd (circa 30 min. voor start BBQ) en de door u gewenste plek aanstaat. We brengen u
dan ook het servies, bestek, servetten en het BBQ gereedschap. Verder verzorgen wij de BBQ klassiekers zoals
bijvoorbeeld Hamburger, gemarineerde Saté, Braadworst en Speklap (3 st p.p.) en hebben we 4 verschillende
sausen. Het koude gedeelte van het buffet bestaat uit een gezonde groene salade en rauwkost met twee
dressings, aardappelsalade en een koude schotel (huzarensalade). We zorgen voor brood en kruidenboter.
Daarna neemt u het over en bepaald zo zelf het tempo van de avond.
Alleen op dinsdagen en donderdagen. (Ondersteuning van kok of ober is mogelijk a € 120.00 per 4 uur).
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