
Ontdek arrangement 

(midweek)  

 Ontvangst met koffie, thee en Blok-

zijler brok. 

 Bedden netjes opgemaakt en er staat 

een fles bubbels voor u klaar! 

 3x luxe ontbijt 

 1x verzorgde brunch 

 1x boottocht in Giethoorn 

 1x fietstocht voor de hele groep 

 1x Groot Familie Diner 

 Workshop sushi maken 

5 dagen verblijf inclusief  

4 overnachtingen vanaf 

€34,70 per persoon per 

dag! Vanaf min. 9 personen 

te boeken 

 5 dagen verblijf inclusief 4 overnachtingen 

Accommodaties: Boswachterswoning (min. 9 pers. max. 12), Valkenhorst (min. 12 pers. 

Max. 20), Arendshorst (min. 12 pers. max 16), Schaapskooi 16 (min. 12 pers. max. 16), Eeser Burcht 

(min. 14 pers. max.18), Toscaanse Villa (min. 17 pers. max. 22), Schaapskooi 24 (min. 18 pers. max. 

24) Kasteel de Eese (min. 20 pers. max. 28).  

Voor meer informatie kijk op www.residencedeeese.nl 



 

Ontdek arrangement 

(midweek)  

Speciaal voor u hebben wij een culinair arrangement samengesteld. We helpen u 

graag een fantastische vakantie te beleven met uw groep! 

PROGRAMMA: 

Maandag: Vanaf 15.00 uur ONTVANGST met koffie, thee, echte Blokzijler brok en korte toe-

lichting op het arrangement.  

ACCOMMODATIE—De bedden zijn netjes opgemaakt en er staat een fles bubbels voor u klaar!  

 

Dinsdag: Er wordt een ROYAAL ONTBIJT geleverd*. Vanaf 10.00 uur ligt er voor u in Giethoorn 

een sloep klaar u kunt gratis 90 min. Giethoorn verkennen per (elektro)sloep.  

MiddagTIP (niet inbegrepen): Wandeling in Giethoorn, vaarexcursie Nationaalpark Weerribben 

Wieden met de boswachter of bezoek museum de Oude Aarde.  

 

Woensdag: Er wordt een ROYAAL ONTBIJT geleverd*. Er staan fietsen klaar voor een leuke 

fietstocht met de hele groep - fietsroutes zijn beschikbaar maar u kunt ook zelf plannen op 

www.route.nl. U bent VIPgast, dus van harte uitgenodigd voor het Grote Familiediner: een 

buffet met de lekkerste streekproducten en gerechten in ons Restaurant Maxima.  

MiddagTIP (niet inbegrepen): Bezoek de musea: Vledder museum van de Valse Kunst en/of Mi-

ramar zeemuseum.   

 

Donderdag: Er wordt een ROYAAL ONTBIJT geleverd*. In ons Restaurant Maxima leert u de 

kneepjes van het sushi maken! Natuurlijk mag u het daarna zelf proeven!  

MiddagTIP (niet inbegrepen): Bezoek gratis het museumdorp Orvelte of ga koe knuffelen, een 

solextoer, paintballen, Quad rijden. Aan u de keuze!  

 

Vrijdag: Om 09.30 uur een verzorgde BRUNCH in ons Restaurant Maxima aan lange tafels. 

OchtendTIP: Reserveer bij de receptie alvast voor uw volgende verblijf! We wensen u een goe-

de reis naar huis hopelijk gevuld met fijne herinneringen!  

*Er wordt bij u een royaal ontbijt geleverd met verse broodjes, croissants, vers fruit, beleg, jus d orange, melk en 

verse eieren 

Adres: Residence De Eese, Bultweg 25, 8346 KB, De Bult (Steenwijk).                

Tel: 0521-513736. E-mail: info@residencedeeese.nl.                                      


