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In samenwerking met De Wilgenweard uit Nijverdal bieden we u verschillende activiteiten aan:

Mountainbike verhuur
De Sallandse Heuvelrug met z’n Holter-, Lemeler- en Hellendoornse berg leent zich uitstekend voor
gevarieerde mountainbiketochten. Met een Focus mountainbike kunt u de gepijlde blauwe of zwarte
route volgen. Ook is het mogelijk om een eigen parcours te ontdekken. Het dragen van een helm is
verplicht en zit bij de prijs inbegrepen.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs:

halve of hele dag
1-35 personen.
€ 23,50 voor halve dag per mtb
€ 26,50 voor hele dag per mtb

Mountainbiketocht onder leiding van gids *
Onder leiding van een ervaren gids zult u op een Focus mountainbike (en met helm) de leukste
paadjes van de Sallandse heuvelrug ontdekken. Alles toegespitst op uw eigen niveau. Tussendoor zal
er aandacht aan de juiste techniek (sturen, remmen, klimmen en dalen) worden gegeven. Het dragen
van een helm is verplicht.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs:

ca. 2 uur
8-35 personen
€ 31,50 p.p.

Teambuilding *
De GPS-tocht met samenwerkingsopdrachten is doorgaans zeer geschikt als
teambuildingsarrangement. Met de GPS gaat u als team op zoek naar het aangegeven waypoint.
Eenmaal gevonden dan treft u daar een instructeur die u een samenwerkingsopdracht instrueert en
begeleidt. U loopt op deze manier een tocht door de schitterende natuur van Nationaal park de
Sallandse Heuvelrug en geniet daarnaast van de ludieke en uitdagende opdrachten.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs:

3 uur
10-80 personen
€ 32,00 p.p. (10-24 personen)
€ 29,00 p.p. (25-49 personen)
€ 26,50 p.p. (50-80 personen)
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Samenwerkingsopdrachten *
Deze opdrachten gebruiken wij bij managementtrainingen of teambuildingsdagen, maar zijn ook zeer
geschikt om recreatief te gebruiken. Hoe snel volbreng je een bepaalde opdracht, hoe reageren de
deelnemers op elkaar, wie neemt de leiding etc. De opdrachten variëren van zeer uitdagend tot
hilarisch en zullen zeker bij u aanslaan.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs per opdracht:

0,25 per opdracht
5-80 personen
€ 5,00 p.p. (Prijs per 3 opdrachten: € 12,00 p.p.)

Handboogschieten *
Met een echte professionele handboog schieten op een schijf. Inclusief uitstekende instructie en alle
benodigde materialen.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs:

1 uur
10-20 personen
€ 11,00 p.p.

Workshop hardlopen *
Een goede looptechniek is belangrijk voor het hardlopen. Leer waar je op moet letten bij het
hardlopen. Je winst: minder blessurerisico, efficiëntere loopstijl waardoor je hardlopen langer kunt
volhouden (of sneller loopt).
De workshop is geschikt voor heel gemêleerde groepen waarbij er oog is voor het individu in de
groep. Een goede conditie of hardloopervaring is niet nodig! Er is volop ruimte voor een pas op de
plaats of een extra versnelling.
De workshop zal verzorgd worden door meervoudig Nederlands kampioene hardlopen op de cross,
baan en weg, Marian Freriks. Zij is haardlooptrainster en heeft jarenlange ervaring in het begeleiden
van (topjunior-)hardlopers.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs:

ca. 1,5 uur
tot 15 personen
€ 149,50 totaal

Sagenvertellingen
In een sfeervol verduisterde ruimte vertelt sagenverteller Harm u in het plaatselijk dialect allerlei
huiveringwekkende en vrolijke verhalen van vroeger uit het Saksenland. De witte wieven, de duvel en
Huttenkloas zullen u de stuipen op het lijf jagen.
Tijdsduur:
Groepsgrootte:
Prijs:

ca. 1 uur
15-50 personen
€ 120,00

Ongevallenverzekering
Een verplichte ongevallenverzekering kost € 1,50 p.p. voor de met * gemerkte activiteiten.
Reiskosten
Bij een totaalbedrag onder de € 200,00 wordt een toeslag berekend van € 30,00.
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Daarnaast bieden we u nog de volgende activiteiten aan, om uw vergadering te onderbreken of aan
te vullen:
“Hamburger bouwen” bij Monkey Foods
Deze workshop wordt gehouden in de professionele keuken van Monkey Foods, Dorpsstraat 68 in
Holten.
De workshop duurt ongeveer 1,5 uur en is mogelijk op alle dagen behalve dinsdag.
Wat kunt u verwachten?
Rond lunchtijd of tijdens uw break gaat u naar Monkey Foods in het dorp.
Onder leiding van Rik Beumer (voorheen chef kok bij De Swarte Ruijter) bouwt u uw eigen broodje
hamburger, vers bereid op de houtgestookte barbecue.
Prijs:
€ 17,50 per persoon (minimaal 6 personen)
Mocht uw lunch of snack van het vergaderarrangement komen te vervallen, dan wordt dit verrekend.
Wandeling onder begeleiding van een gids
Een natuurwandeling op de Sallandse Heuvelrug onder begeleiding van een gids. U wordt opgehaald
door een boswachter van het Natuurdiorama voor een wandeling van 1,5 uur.
Prijs:
€ 74,50 per groep (maximaal 20 personen)
U kunt ook “wandelen met Geeske”, wandelingen langs de mooiste plekjes op de Sallandse
Heuvelrug.
Prijs:
€ 10,00 / uur (2 personen)
€ 13,00 / uur (3 personen)
€ 2,00 per uur voor elke volgende persoon
Fietsen op de Holterberg
U kunt bij ons fietsen en mountainbikes huren, we beschikken over routes en kaarten van de
omgeving.
Prijs:

€ 11,00 per fiets per dag
€ 22,50 per elektrische fiets per dag
€ 20,00 per mountainbike inclusief helm

Toek Toek huren
Met de elektrische Toek Toek (een soort golfkarretje), kunt u de Sallandse Heuvelrug ontdekken. De
route gaat door de natuur van de Sallandse Heuvelrug of de Borkeld.
Er kunnen maximaal 4 personen in een Toek Toek, de bestuurder moet in het bezit zijn van een
rijbewijs.
Prijs:

€ 47,50 per Toek Toek (3 uur, maximaal 30 km), exclusief het bezorgen van de Toek
Toek bij De Swarte Ruijter.
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