Voorbeeld groepsarrangementen
Compleet verzorgde uitjes naar Texel!

Bent u op zoek naar een locatie voor uw bedrijfsuitje? Dan bent u bij De Krim Texel
aan het juiste adres. Voor elke groep (vanaf 20 personen) en elk budget hebben wij
een passend aanbod, zodat u straks terugkijkt op een onvergetelijk groepsuitje.
Om u een indruk te kunnen geven hebben wij een aantal voorbeeldarrangementen
samengesteld. U vindt deze op de volgende pagina’s. Natuurlijk maken wij graag
een passend programma op maat; met de accommodatie van uw keuze, actieve,
sportieve en/of educatieve groepsactiviteiten en verzorging van de innerlijke mens.

T 0222 390 118
E sales@krim.nl
W www.krim.nl/groepen

Voorbeeld arrangement 1:

Ervaar Texel!

€ 255,00 p.p.*

Met dit arrangement bent u verzekerd van een onvergetelijk uitje waar nog lang over nagepraat
wordt!
Programma:
Dag 1:
Vervoer naar Vakantiepark de Krim
Aangekomen op Texel staan er bussen voor u klaar. Deze brengen u naar Vakantiepark De Krim.
Inchecken
U verblijft op Vakantiepark de Krim, in de luxe familievilla’s voor 16-20 personen, met veel ruimte
en comfort en een eigen sauna!
Welkomstborrel
Uw wordt welkom geheten op Vakantiepark de Krim met een Texels juttertje.
Dag 2:
Ontbijt
Na een heerlijk ontbijtbuffet kan de dag beginnen!

Ophalen fietsen
Texel heeft prachtige fietsroutes, iedere deelnemer krijgt een fiets met versnellingen. Iedereen kan
naar één van de keuzeactiviteiten fietsen en onderweg genieten van de prachtige Texelse natuur.
Voor onderweg wordt een heerlijk Texels lunchpakketje uitgedeeld.
Keuzeprogramma: strandactiviteiten
Deze dag staat in het teken van sportieve activiteiten. Iedere deelnemer kan een keuze maken uit
de volgende activiteiten; brandingkajakken en raften, powerkiten of golfsurfen?
Streetfood-diner
Na een dag vol sportiviteit is het tijd voor een heerlijk diner. Het streetfood diner staat in het teken
van lekker eten en bijkletsen met elkaar.
Feestavond
Met de feestavond (inclusief DJ) sluiten we deze prachtige dag af.
Dag 3:
Ontbijt
Na de feestavond lekker uitslapen en daarna aanschuiven bij het ontbijtbuffet vanaf 10.00 uur.
Bezoek Ecomare of Kaap Skil
Een echte Texelse activiteit om het weekend mee af te sluiten. Neem een kijkje bij de
zeehondenopvang Ecomare of Juttersmuseum Kaap Skil.
Aantal deelnemers: minimaal 50
Beschikbaarheid: Te boeken in de maanden september tot en met juni op basis van
beschikbaarheid.
* Aanvullende prijsinformatie:
- Alle prijzen zijn inclusief BTW
- De prijs in een voorbeeldprijs bij een groepsgrootte van 50 personen en aankomst op 14 september
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie en inclusief bedlinnen en handdoekpakketten
- Prijzen zijn exclusief consumpties en exclusief toeristenbelasting

Voorbeeld arrangement 2:

Op sien Tessels!

€199,50 p.p.*

Dit complete arrangement zorgt dat ook u als organisatie kan genieten van het uitje. Wij nemen al
het werk uit handen!

Programma:
Dag 1
Overtocht met de TX20 naar Texel
Uw groep wordt in Den Helder opgehaald door de TX20. Deze boot verzorgt exclusief voor uw
groep de overtocht naar Texel. Een prachtig begin van uw uitje. Aan boord van de garnalenkotter
maakt u kennis met de visserij en het wad. De netten worden uitgegooid waarna de vangst wordt
besproken. Misschien ziet u zelfs nog zeehonden onderweg!
Vervoer naar Vakantiepark de Krim
Aangekomen op Texel staan er bussen voor u klaar. Deze brengen u naar Vakantiepark De Krim.
Welkomstborrel
Uw wordt welkom geheten op Vakantiepark de Krim met een Texels juttertje.

Inchecken
Overnacht in de prachtige nieuwe Lodges op Vakantiepark De Krim. De 6-persoonslodges met
eigen badkamer zijn van alle gemakken voorzien. Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en
liggen de handdoeken voor u klaar.
Dag 2
Ontbijt
Na een heerlijk ontbijtbuffet kan de dag beginnen!
Fietspuzzeltocht
Aan de hand van GPS en cryptische omschrijvingen ontdekken jullie het eiland tijdens deze
uitdagende activiteit.
Texel Lunch
Na de eerste activiteit is het tijd voor een heerlijke lunch, uiteraard mogen Texelse producten hierbij
niet ontbreken.
Keuzeprogramma
Iedereen kan kiezen uit verschillende activiteiten: cultureel, actief of echt Texels. Een bezoek aan
Ecomare, rondleiding bij de Texelse bierbrouwerij, wadlopen of klimmen in het klimpark.
Barbecue
Na een dag vol activiteiten is het tijd om te genieten van een heerlijke barbecue.
Feestavond
Met de feestavond (inclusief DJ) sluiten we deze prachtige dag af.
Dag 3
Uitslapersontbijt
Na de feestavond lekker uitslapen en daarna aanschuiven bij het ontbijtbuffet vanaf 10.00 uur. Nog
even nagenieten van het mooie weekend om daarna weer vol energie terug te gaan naar de vaste
wal.
Aantal deelnemers: minimaal 50
Beschikbaarheid: Dit arrangement is te boeken in de maanden september tot en met juni op basis
van beschikbaarheid.
* Aanvullende prijsinformatie:
- Alle prijzen zijn inclusief BTW
- De prijs in een voorbeeldprijs bij een groepsgrootte van 100 personen en aankomst op 14 september
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar en op Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie en inclusief bedlinnen en handdoekpakketten
- Prijzen zijn exclusief consumpties en exclusief toeristenbelasting

