
Arrangementen bij overnachting(en) naar keuze
De arrangementen zijn te boeken bij een overnachting, op basis van beschikbaarheid. 
Prijzen zijn per persoon.

WELLNESS-ARRANGEMENT €42,50 
Een romantisch weekendje weg of bijkletsen met je vriendinnen? Je komt in ieder geval volledig ontspannen 
thuis. Inbegrepen:
- Dagentree Sauna Elysium in Bleiswijk (25 sauna’s en 19 binnen- en buitenzwembaden)
- Fles rode (of witte of rosé) wijn bij inchecken
- Zakje gebrande noten bij inchecken
- Ontbijt op bed bezorgd (1 x op dag naar keuze)

DIERENTUIN-ARRANGEMENT €25,- (kinderen €20,-)
Er even tussenuit met het gezin of een familieweekend? De kinderen vermaken zich altijd; Van aapjes kijken tot 
schatzoeken. Inbegrepen:
- Dagentree voor Diergaarde Blijdorp in Rotterdam
- Koffie/thee met appeltaart en slagroom of Fristi/Chocomel en een ijsje/zakje chips naar keuze in het Tuincafé 
  van De Vreemde Vogel.
Extra optie: de beesten aaien en eten geven (vraag ernaar bij het inchecken)

CULINAIR-STREEKARRANGEMENT €45,-
Kom genieten van alle culinaire verrassingen die Vlaardingen te bieden heeft. Inbegrepen:
- 4 gangen Chef’s menu bij restaurant Smakelijk of Westkaai in Vlaardingen (op basis van beschikbaarheid)
- Flesje Vulcaanbier (gebrouwen in Vlaardingen).
- Vlaardingse ijzerkoekjes
Extra optie: iedere eerste zaterdag van de maand is van 14.00 tot 16.00 uur de Vlaardingse brouwerij geopend 
voor bezoek.

MOUNTAINBIKE-ARRANGEMENT €35,-
Een ideaal vriendenweekend, met de mannen (of vrouwen) op pad! Vlaardingen heeft een 12 km lange mountain-
bike route en het parcours slingert door de bestaande bospercelen in de Broekpolder. De route gaat over onver-
harde paden met volop uitdagingen. In de 2 technische parken vindt de fietsliefhebber jumps, heuvels, haarspeld- 
en kuipbochten, balansbalken en bruggen, een rock-garden en diverse hoogteverschillen.
Inbegrepen:
- Huur van een Merida ATB en fietshelm voor 1 dagdeel. Voorzien van een Rockshox XC30 met remote lockout 
  voorvork en Shimano XT derailleur met 30 versnellingen.
- Bier & Ballen (3 speciaal-biertjes naar keuze en Van Dobben bitterballen) in het Tuincafé van De Vreemde 
  Vogel. 
Voorwaarden: Bier & Ballen alleen te bestellen tijdens de openingstijden van het Tuincafé (zie website voor de 
tijden). 
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