Voorbeeld groepsarrangementen
Compleet verzorgde uitjes naar Texel!

Bent u op zoek naar een locatie voor uw bedrijfsuitje, het schoolkamp voor
aankomend jaar of voor de familiedag? 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:

Uitwaaien op Texel!

€ 99,00 p.p.*

Verblijf in de duinen dichtbij het strand!
Met een groep drie dagen uitwaaien op Texel. U verblijft op Camping Kogerstrand: in de duinen,
tussen het strand en de gezellige badplaats De Koog. Op het speciale groepsterrein staan 15
ingerichte tenten bij elkaar. De ingerichte groepstenten zijn geschikt voor 4 personen en hebben
zelfs echte bedden! U hoeft alleen uw eigen slaapzak, kussen en onderlaken mee te nemen. Op de
centrale plaats bij de tenten staan picknicktafels waar jullie met elkaar kunnen genieten van het
verzorgde ontbijt en barbecue. Natuurlijk hebben wij een aantal leuke activiteiten voor jullie in
petto!
Varen, klimmen en barbecue
Op zaterdag varen jullie mee met de garnalenvissers en ontdekken jullie van alles over het wad.
Aan boord worden de gevangen garnalen gekookt en geproefd. In de middag nemen we jullie mee
naar het klimpark voor een uitdaging op grote hoogte! Onder professionele begeleiding leggen jullie
het klimparcours af. Er zijn twee niveaus, op 4 en op 8 meter hoogte, zo durft (bijna) iedereen de
uitdaging aan! Deze leuke dag sluiten we af met een heerlijke, goed verzorgde barbecue op de
barbecueplaats bij de groepstenten.
Een strandwandeling als afsluiter
Als u op Texel bent hoort een strandwandeling er natuurlijk bij. De zondagochtend reserveren we
dan ook voor een lange strandwandeling over het strand bij Paal 20,5. De zoute zee en zilte wind
geven het echte Texelgevoel!

Programma:
Vrijdag
-

Middag: aankomst op Camping Kogerstrand

- Het programma van deze dag is verder zelf in te vullen
Zaterdag
-

Het ontbijt wordt bij de tenten bezorgd in grote ontbijtmanden
In de ochtend, 2 uur garnalen vissen met de garnalenkotter
In de middag klimmen in het klimpark
’s Avonds een volledig verzorgde barbecue

Zondag
-

-

Het ontbijt wordt wederom bezorgd in ontbijtmanden
In de ochtend een strandwandeling (op eigen gelegenheid)
De middag is vrij te besteden / vertrek naar de boot

Inclusief:
2 nachten in de groepstenten, 2x ontbijt, 1x barbecue, tocht met de garnalenvissers en klimmen in
het klimparcours.
Aantal deelnemers: min: 25 - max: 60.
Beschikbaarheid: Te boeken in de maanden mei, juni en de eerste 2 weken van september op
basis van beschikbaarheid.
* Aanvullende prijsinformatie:
- Alle prijzen zijn inclusief BTW
- De prijs in een voorbeeldprijs bij een groepsgrootte van 60 personen en aankomst op 6 september voor 2 nachten
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar en op Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie
- Prijzen zijn exclusief consumpties en exclusief toeristenbelasting

Voorbeeld arrangement 2:

Op sien Tessels!

€ 218,00 p.p.*

Iets te vieren? Kies dan voor dit luxe en feestelijke arrangement!
U verblijft op Vakantiepark De Krim, in de luxe familievilla’s voor 16-20 personen, met veel ruimte
en comfort en een eigen sauna! Tijdens het programma is er ook gelegenheid om van de vele
faciliteiten op het park gebruik te maken, zoals het zwembad, bowlingbaan, indoor midgetgolf,
lasergame, restaurants, café en nog veel meer.
Kies uw activiteit
Na het ontbijtbuffet starten we op zaterdag met een leuke activiteit. Gaan jullie brandingkajakken
en raften, powerkiten, Ecomare of Kaap Skil bezoeken, een golfclinic volgen op de naastgelegen
golfbaan of met een tandem een fietspuzzeltocht over het eiland doen? Maak een keuze uit één van
de vele activiteiten die er op Texel te doen zijn! Sportief, educatief of actief, er is genoeg te beleven!
Feest!
De zaterdagavond staat in het teken van feest. Eerst staat er een heerlijk Texels buffet voor jullie
klaar, met ‘echt-Texelse’ producten. Daarna kunnen de voetjes van de vloer tijdens een spetterend
feest in de sfeervolle feestzaal. De DJ zorgt ervoor dat de stemming er al snel in zit en de bediening
zorgt voor een lekkere versnapering tijdens het feest.
Iedereen nagenieten van Texel op zijn eigen manier
Na zo’n feest is het fijn de ochtend even rustig te beginnen en kunnen jullie tussen half 11 en half 1
komen brunchen. Daarna bepaalt iedereen zelf het verdere verloop van de dag. Relaxen in het
zwembad, naar het strand of het eiland verkennen op de fiets… er is genoeg te doen!

Programma:
Vrijdag
-

Aankomst op Vakantiepark De Krim
Ontvangst in ’t Paviljoen met een glas Prosecco en een hapje
Het programma van deze dag is verder zelf in te vullen

Zaterdag
-

Uitgebreid ontbijtbuffet in restaurant De Waddenhoeve
Keuzeprogramma van leuke activiteiten
Texels buffet in een restaurant op Vakantiepark De Krim
Feestavond

Zondag
-

Uitslapers ontbijtbuffet van 10.30 – 12.30 uur
Het programma van deze dag is verder zelf in te vullen

Inclusief:
2 nachten in luxe familievilla’s, 2x ontbijtbuffet, hapje en drankje bij ontvangst, 1x activiteit naar
keuze, Texels buffet en een feestavond inclusief hapjes.
Aantal deelnemers: minimaal 50 – maximaal 200.
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 60 personen en aankomst op 13 september voor 3 nachten
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar en op Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie en inclusief bedlinnen
- Prijzen zijn exclusief consumpties en exclusief toeristenbelasting

Voorbeeld arrangement 3:

Ervaar Texel!

€ 225,00 p.p.*

Zoveel te doen voor de hele groep
Kom met een groep Texel ervaren in 3 dagen! Jullie verblijven in 6-persoons bungalows op
Vakantiepark De Krim. Deze bungalows zijn van alle gemakken voorzien en beschikken over drie 2persoons slaapkamers. Op het vakantiepark zijn vele faciliteiten aanwezig zoals binnen- en
buitenzwembad, bowlingbaan, indoor speelparadijs, indoor glow in the dark midgetgolf,
lasergame, restaurants, café en nog veel meer. Dus ook naast de leuke activiteiten die wij voor jullie
organiseren is er van alles te doen en beleven!
Museum, zeskamp op het strand en Juttersmaal
Op zaterdag nemen we jullie na het ontbijtbuffet mee naar openluchtmuseum ‘Kaap Skil’ Hier krijgt
u een beeld van het oude Texel. Door de verschillende demonstraties komt dit museum echt tot
leven. Na de lunch gaan jullie de strijd aan met elkaar aan tijdens een zeskamp op het strand. In
teams nemen jullie het tegen elkaar op tijdens de verschillende spelen. Na zo’n actieve, gezellige
dag lust iedereen wel wat! Bij het juttersmaal geniet iedereen van zijn eigen gejutte maal.
Gezelligheid gegarandeerd.
Ontdek Texel met de fiets
Na een goede nacht en lekker ontbijt is er tijd om nog wat meer te zien van Texel. Er staan
tandemfietsen klaar voor de hele groep. Doormiddel van verschillende opdrachten en vragen
ontdekken jullie het eiland.

Programma:
Vrijdag
-

Aankomst op Vakantiepark De Krim
Ontvangst in Jutterscafé Paal 0 met een drankje en een hapje
Het programma van deze dag is verder zelf in te vullen

Zaterdag
-

Uitgebreid ontbijtbuffet in restaurant De Waddenhoeve
Bezoek museum Kaap Skil
Lunchpakketjes
Zeskamp op het strand
Juttersmaal in een restaurant op Vakantiepark De Krim

Zondag
-

-

Uitgebreid ontbijtbuffet in restaurant De Waddenhoeve
Tandem-Fietspuzzeltocht
De middag is vrij te besteden / vertrek naar de boot

Inclusief:
2 nachten in 6-persoonsbungalows, 2x ontbijtbuffet, hapje en drankje bij ontvangst, 1x
lunchpakket, 1x uitgebreid juttersmaal, bezoek aan Kaap Skil, zeskamp en fietshuur voor de
puzzeltocht.
Aantal deelnemers: minimaal 50 – maximaal 200.
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 60 personen en aankomst op 20 september voor 3 nachten
- Prijs is op basis van eigen vervoer naar en op Texel
- Prijs is op basis van volledige bezetting per accommodatie en inclusief bedlinnen
- Prijzen zijn exclusief consumpties en exclusief toeristenbelasting

