WEEKEND ARRANGEMENTEN
Zonnewende is dankzij de prachtige bosrijke locatie enorm geschikt voor een jeugdkamp of een bijzondere
introductieweek. Maar ook tijdens de weekenden bruist Zonnewende van de energie. Dankzij de veelzijdige
ruimtes en grote flexibiliteit ontvangen we zeer uiteenlopende groepen. Naast jongeren die een trainingskamp
beleggen, hebben we (muziek)verenigingen die een voorstelling voorbereiden of een workshop organiseren.
Ook zijn we bijzonder geschikt voor familieweekenden.
OVERZICHT VAN DE ARRANGEMENTEN
Zaterdag (2 dagen)
Arrangement Budget
Arrangement Comfort
Kinderen (3-12 jaar)

€ 70.00
€ 75.00
€ 50.00

Weekend (3 dagen)
Arrangement Budget
Arrangement Comfort
Kinderen (3-12 jaar)

€ 77.50
€ 85.00
€ 55.00

Uitbreidingsmogelijkheden
TGIF
Lazy Sunday
BBQ arrangement
Outdoor Tipi Experience
Linnenpakket

€
€
€
€
€

7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

Vaste onderdelen van ons weekendarrangement
Zaterdagavond (driegangen) diner Zonnewende. Om tijdens het weekend ook de culinaire verwachtingen van
onze gasten te overtreffen presenteren we op zaterdagavond een uitgebreid driegangen diner. Uw gezelschap
start met een voorgerecht of soep welke afhankelijk is van het seizoen. Het hoofdgerecht bestaat altijd uit een
mooi stuk vlees, een seizoensgebonden saus en een passend groente- en aardappelgarnituur. Ter afsluiting
van het diner wordt natuurlijk een verrassend dessert gepresenteerd.
Zondagse Brunch. Zondagochtend presenteren wij tussen 10:30u en 11:30u een zeer uitgebreide Zondagse
brunch. Gezellig samenzijn en genieten van vers afgebakken broodspecialiteiten als Kaiser bolletjes, bruine
pistolets, volkoren bollen, knapperige croissants, zoete Pain au Chocolat en hartige kaas en ham/kaas
broodjes. Naast gebruikelijke variatie kaas en vleeswaren presenteren we ook luxe lekkernijen zoals
bijvoorbeeld Paté, filet Americain of ossenworst en gerookte zalm. Zoetigheden als chocoladehagel, pasta,
honing, fruithagel, pindakaas en meer lekkers. Naast een gekookt eitje zijn er ook verse minisaucijzenbroodjes.
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ARRANGEMENTEN

Zaterdag arrangement budget

€ 70.00

Zaterdag aankomst vanaf 15:00u met het Zonnewende driegangen diner om 18:00u en een overnachting.
Zondagochtend presenteren wij tussen 10:00u-11:30u de uitgebreide Zondagse brunch waarna we afscheid
nemen (uitcheck voor 13:00u)
Minimaal 40 volwassenen. Kids (3-12 jr) € 50,00 Baby’s (0-2 jr) € 1,00. De indeling van de kamers is gebaseerd op het
gebruik van alle 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.

Zaterdag arrangement Comfort (extra comfort en ruimte)

€ 75.00

In tegenstelling tot de budget arrangementen hanteren we bij het Comfort arrangement niet de maximale
bezetting van 8 personen per kamer. De indeling wordt gebaseerd op gebruik van maximaal 4 personen per
kamer. Op deze wijze heeft u extra kamers en extra ruimte om zo de indeling van uw gezelschap naar eigen
wens comfortabel en optimaal in te vullen.

Weekend arrangement budget

€ 77.50

Vrijdag aankomst (vanaf 15:00u) met een overnachting. Op zaterdag starten we met een ontbijtbuffet en een
verrassende lunch waarna we afsluiten met een driegangendiner en een overnachting. Zondagochtend
presenteren wij een uitgebreide brunch (10:00u) waarna we afscheid nemen (uitcheck 13:00u)
Minimaal 30 volwassenen. Kids (3-12 jr) € 55,00 Baby’s (0-2 jr) € 1,00 De indeling van de kamers is gebaseerd op gebruik
van alle aanwezige slaapplaatsen. (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.

Weekend arrangement Comfort (extra comfort en ruimte)

€ 85.00

In tegenstelling tot de budget arrangementen hanteren we bij het Comfort arrangement niet de maximale
bezetting van 8 personen per kamer. De indeling wordt gebaseerd op gebruik van maximaal 4 personen per
kamer. Op deze wijze heeft u extra kamers en extra ruimte om zo de indeling van uw gezelschap naar eigen
wens comfortabel en optimaal in te vullen.
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UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
TGIF - Vrijdag maaltijd arrangement

€ 7.50

Thank God It’s Friday! (TGIF)
Nadat uw Gasten zijn ingecheckt en gesetteld serveren we voor het hele gezelschap een voedzaam Seizoen
Gerecht. U kunt hierbij denken aan een Italiaanse Pasta Bolognese met brood, kruidenboter, garnituren en
salades of bijvoorbeeld grootmoeders gehaktballen in de jus met harde broodjes en klassieke huzarensalade.
Lekker, handig en gemakkelijk als niet iedereen tegelijk aankomt.
Alleen in aanvulling op het weekend arrangement en voor het gehele gezelschap.

Lazy Sunday arrangement (extra lang genieten van Zonnewende)

€ 7.50

U hoeft op zondag niet voor 13:00u uit te checken want we verlengen uw verblijf. Zo kunt u lekker lang blijven
genieten. We starten met een zondags ontbijt en ’s middags presenteren we de uitgebreide afsluitende lunch
met gerookte zalm en warme broodspecialiteiten en mini saucijzenbroodjes . U geniet dus van het lekker lange
weekend waarna we pas tegen het einde van de middag afscheid nemen (uitcheck 16:00u)
Alleen in aanvulling op het weekend arrangement.

BBQ arrangement

€ 7.50

In plaats van het 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 naast klassiekers zoals
bijvoorbeeld Hamburger, Braadworst, Speklap en Gemarineerde Saté een extra stukje vlees (Chefs Choice) en
hebben we 4 verschillende sausen. Het koude gedeelte van het buffet bestaat uit een gezonde groene salade
met twee dressings, rauwkostsalade, aardappelsalade en een mooi opgemaakte koude schotel
(huzarensalade). We zorgen voor brood en kruidenboter. Daarna neemt u het over en bepaald zo zelf het
tempo van de avond.
Alleen in aanvulling op het weekend arrangement (Ondersteuning van kok of ober is mogelijk a € 120.00 per 4 uur).

Kids arrangement

€ 55.00

Voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar hebben we een bijzonder kinderarrangement. Dankzij een aangepaste
portionering en kindermenu voelen de kleine Gasten zich extra speciaal en hanteren we een vriendelijk tarief.
Kinderen worden niet meegerekend bij het minimale aantal Gasten. We houden graag rekening met de dieetwensen van
de kinderen, geef deze tijdig door.

NIEUW! Outdoor Experience

€ 7.50

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.
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COMPLETE ACCOMMODATIE
Full service complete accommodatie (volledig verzorgd)
Privé Weekend arrangement met volledige verzorging
Wenst u gedurende uw weekend extra privacy? Wij bieden de mogelijkheid om het complete Zonnewende
terrein voor uw gezelschap af te huren. Wij zijn aanwezig voor de dagelijkse schoonmaak en verzorgen alle
maaltijden zodat u nergens naar om hoeft te kijken. Hieronder een prijsindicatie.
160+ personen (volledig verzorgd)

€ 82.00 p.p.

200+ personen (volledig verzorgd)

€ 80.00 p.p.

240+ personen (volledig verzorgd)

€ 77.00 p.p.

Afhuur complete accommodatie (Zelfverzorging)
We wijzen u er graag op dat een weekend zelfverzorging enkel mogelijk is als u de gehele accommodatie
huurt. Hierdoor zijn er nog slechts enkele weekenden per jaar beschikbaar. Mail gerust voor meer info.
U heeft dan beschikking over alle gebouwen op het terrein, de 45 slaapkamers (252 bedden), de drie
woonkamers en tussenliggende recreatiezalen. Ook kunt u gebruik maken van de eetzalen en oefenruimtes.
De all-in prijs is inclusief gas, water, licht, reguliere dagelijkse- en eindschoonmaak en verplichte begeleiding
uren in de keuken en buitenvertrekken. De kosten van een weekend (vrijdag 15:00u tot maandag 10:00u)
bedragen in het laagseizoen vanaf € 6,98 per overnachting.
Aantal dagen, nachten

Nov-Apr

Mei+Okt

Jun-Sept

4 dagen, 3 nachten

€ 5.250,00

€ 6.250,00

€ 7.500,00
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