Welkom op de

Westernboerderij!
Groepsuitjes specialist van Gelderland
365 dagen
per jaar

indoor & outdoor
activiteiten!

Op zoek naar
de ideale locatie?
Bijvoorbeeld voor uw familiefeest,
gezinsuitje, vrijgezellendag, personeelsfeest,
teamuitje, jubileum, huwelijksfeest,
verjaardag of verenigingsuitje…

Howdy! Kom en geniet van
een onvergetelijke dag!
• Alles op één locatie: eten, drinken, vermaak en overnachten
• Leuke activiteiten zoals quad rijden, paintball, kleiduiven
schieten, countrygolf én onze unieke westernspelen.
• Sfeervolle ruimtes van klein tot groot
• Teambuilding & vergaderen
• Een grote slechtweer accommodatie
• Origineel: overnachten in een heuse tipi!

www.westernboerderij.nl

Supertip!
Het zondagmiddag familie arrangement
Een compleet verzorgde middag
van 14.00 tot 19.00 uur voor jong & oud!
Zeer geschikt voor familiefeesten, gezinsuitjes, personeels- of verenigingsuitjes

•	Ontvangst met een mok koffie/thee en

huisgemaakte muffin. Ranja of fris voor de kids.
•	Aanvang van de westernactiviteiten met o.a.
boogschieten, buks schieten, spijker slaan, skilatten- en
klompenrace, spijkerbroekhangen, gladiatorenkussen,
bierpulschuiven, levend tafelvoetbalspel, de
rodeostier, etc. Met gouden dukaten om elkaar uit
te dagen! Spelbegeleider aanwezig.
•	Voor de kinderen zijn er ponyritjes, springkussen,
speelhoek & speeltuin. Ook een ritje met de
huifkar is inbegrepen, voor jong & oud! U krijgt
twee keer een lekker hapje tijdens de activiteiten.
•	Inclusief uitgebreid en onbeperkt 3-gangen
grillbuffet!
• Uiteraard: frietjes en snacks voor de kids.
• Gezellig afsluiten met een mok koffie en bonbon.
• Reserveer tijdig!

€ 39,95 p.p.
excl. drankjes

€ 49,95 p.p.
incl. drankjes

Kinderen:

Leeftijd
0 t/m 3 jr.
4 t/m 8 jr.
9 t/m 13 jr.

Excl.
Incl. drankjes
Gratis
€ 10,00 € 12,50
€ 20,00 € 25,00

Vrijwel iedere
zondag.
Al vanaf 4 pers.
te reserveren

Slecht weer?
Geen zorg, wij hebben een
ruime overdekte binnenarena

Unieke uitjes voor de feestdagen!
ÁLLES van het zondagmiddag
arrangement MÉT leuke extra’s
Moederdag
Zondagmiddag
arrangement
+ 25% korting voor
moeders
+ Kinderen knutselen
iets moois voor
moeder

Hemelvaartsdag
Zondagmiddag
arrangement
+ Knutselen voor de
kinderen
+ Leuke attentie

Prijs volw. € 49,95 p.p.

Prijs volw. € 49,95 p.p.

1ste en 2de Pinksterdag
Zondagmiddag
arrangement
+ Gratis drankjes!!!
+ Gratis
cowboyhoed
voor de kinderen
+ Prijs is all in!

Vaderdag
Zondagmiddag
arrangement
+ Gratis quad rijden
voor vaders!

Prijs volw. € 39,95 p.p.

Western summer
Sunday deals

Hemelvaartsdag
Leuke activiteiten,
reserveer nu:
• Quad rijden, altijd een
sensatie!
• Paintball, houd je schuil
of ga in de aanval!
• Countrygolf, een leuke
combinatie tussen
midget- en boerengolf!

1ste en 2de Kerstdag
Zondagmiddag
arrangement
+ Kerstman en
glühwein
+ Extra wild- en
visgerechten
+ Leuke attentie
Prijs volw. € 59,50 p.p.

NIEUW!

Pubquiz met buzzers!

Alleen op zondag 21 & 28 juli &
11 & 18 augustus speciaal aanbod:
+ Gratis drankjes!!!
+ Kinderen gratis!!!
+ Prijs is all in!

• Ontvangst met koffie/thee en
huisgemaakte muffin
• Drankjes naar keuze,
3x warme hapjes en nootjes op tafel
• Leuke interactieve pubquiz
met buzzers!
• Minimaal 12 pers. – tijdsduur: 4 uur

Prijs volw. nú € 39,95 p.p.

Prijs volw. € 37,- p.p. incl. drankjes

Bekijk de volledige arrangementen op de www.westernboerderij.nl

Dé leukste groepsuitjes
beleef je bij de Westernboerderij!
Of het nu gaat om een teamuitje, een personeelsfeest, een vergadering of
teambuildingsdag op onze locatie bieden wij talloze mogelijkheden aan.

Kleiduiven schieten

Rodeo arrangement

Western arrangement

Paintball

Tips voor bedrijven!

Teambuilding

Zeskamp

Feestavond

Personeelsdag!

Ludiek overnachten in heuse tipi’s
n arrangement

Schieten, scheuren, slape

Een écht
mannenweekend
of vrijgezellenfeest

Waanzinnig wild west weekend

achting

Bedrijfsuitje met overn
Interactieve pubquiz
Onbeperkt grillbuffet

Bekijk de online
rondleiding op:
www.westernboerderij.nl

De Westernboerderij
Baarleweg 4, 6941 RD Didam

Reserveren? Mail info@westernboerderij.nl of bel ons: 0316 200 200!

