Naam:
Onderwerp:
Duur:
Datum:

Uw naam
Offerte uw bedrijfsnaam
3 dagen
.. / .. / ….

Beste mijnheer/mevrouw,
Hieronder vindt u het voorstel voor uw 3-daagse bedrijfsweekend.
Aan de hand van uw aanvraag op onze website en de wensen die u aangaf tijdens ons
telefoongesprek en per mail, hebben wij het volgende voorstel op maat gemaakt voor u:

ALGEMEEN

Aantal deelnemers:

80

Provincie:

Groningen

Datum heen:

14 juni 2013

Datum retour:

16 juni 2013

VERVOER
.
U heeft aangegeven dat u het vervoer vanaf Enschede naar de accommodatie en
terug geregeld wilt hebben.
Gezien het aantal deelnemers stellen wij het volgende vervoersmiddel voor:
- 80-persoons dubbeldekker touringcar

Dit vervoersmiddel wordt ingezet voor de rit op vrijdag 14 juni 2013 vanaf adres X naar
uw accommodatie en met retour op 16 juni 2013.
Ook voor de retourrit op zaterdag 15 juni wordt de touringcar ingezet. U wordt dan
vanaf de accommodatie naar het centrum van Groningen gebracht voor de
sushiworkshop..

ACCOMMODATIE

Gezien de groepsgrootte en uw specifieke wensen, stellen wij de volgende
accommodatie voor:

Soort:

Landelijk gelegen groepsaccommodatie

Locatie:

Ca. 12 km van Groningen / Ca. 15 min. rijden

Aantal slaapkamers:

Zeven 2-persoonskamers, twee 3-persoonskamers, elf 4persoonskamers, twee 5-persoonskamers (enkele bedden)

Faciliteiten:

1. Ruime keuken van alle gemakken voorzien
2. Volleybalveld, tafeltennistafel en voetbalveld
3. Zithoek met TV, DVD en CD/Wifi-installatie
4. Bar met koeling en tapinstallatie
5. Groot buitenterrein met terras

Algemene informatie:

Deze gezellige groepsaccommodatie biedt ruimte voor
max. 90 personen. Nagenoeg elke slaapkamer heeft een
eigen toilet en douche. Het terras beschikt over een
gezellige bar met barbecue en de moderne gezamenlijke
ruimte met open haard biedt u de mogelijkheid na een
enerverende dag te proosten met een goed glas wijn.

Nabije omgeving:

De accommodatie ligt in een prachtige omgeving op ca.
12 km van de bruisende stad Groningen. Naast de
Martinitoren en bijzondere musea beschikt Groningen over
vele gezellige bars, cafés en restaurants. Ook de dorpjes in
de buurt zijn een bezoekje waard.

Foto’s accommodatie:

Zie bijlage

j
ACTIVITEITEN

Aan de hand van de door u aangegeven wensen komen wij met het volgende
programmavoorstel:
Soort activiteit:
Plaats activiteit:
Datum:
Afstand vanaf de acco:
Begintijd activiteit:
Duur:
Inclusief:

Highland games
Op loopafstand van de accommodatie
15 / 06 / 2013 (kan onder voorbehoud worden aangepast)
500 meter
10:00 uur (kan onder voorbehoud worden aangepast)
ca. 3 uur
Begeleiding en materialen

Korte toelichting:
De Spelen gaan van start! Tossing the Hammer, worstelen, touwtrekken, paalwerpen en nog
veel meer onderdelen komen aan bod!
Scores zijn te behalen door een goede samenwerking. Deze gezellige middag wordt
gegarandeerd een groot succes!

Soort activiteit:
Plaats activiteit:
Datum:
Afstand vanaf de acco:
Begintijd activiteit:
Duur:
Inclusief:

Sushi workshop
Centrum Groningen
15 / 06 / 2013 (kan onder voorbehoud worden aangepast)
12 km
18:30 uur (kan onder voorbehoud worden aangepast)
ca. 4 uur
Begeleiding en ingrediënten en onbeperkt groene thee

Korte toelichting:
Na een kop Japanse thee leert u, hoe u de perfecte sushi-rijst maakt. U leert sushi nigiri
maken (bolletje rijst waar de vis of iets anders op ligt), sushi maki (rijst met vis of iets anders in
zeewier gerold) en sushi maki inside out roll (rijst met vis of iets anders in zeewier gerold met
de rijst aan de buitenkant). Uiteraard mag de zelfgemaakte sushi na afloop worden
genuttigd.

PRIJS

€198

De prijs bedraagt
per persoon (o.b.v. 80 personen en de
beschikbaarheid van de accommodatie)

Inclusief:
-

2 overnachtingen in bovengenoemde groepsaccommodatie
2 maal ontbijt, 1 maal diner (BBQ), 1 maal 3-gangen diner, 1 maal lunch
Drankafname (zie bijlage)
Deelname aan de activiteit met bijgenoemde extra’s
Vervoer per touringcar op 14, 15 en 16 juni
Bedlinnen
Toeristenbelasting
Eindschoonmaak
Gas/water/licht
Verontreinigingsheffing
BTW
Reisbescheiden (plattegronden, paklijst e.d.)
Doctor Travel helpdesk

Exclusief:
- Persoonlijke uitgaven als overige maaltijden/drank etc.
- Extra genuttigde dranken in de accommodatie zijn o.b.v. nacalculatie
- Verzekeringen (voor informatie en boekingen zie
www.doctortravel.nl/zeker-op-weg)

Doctor Travel houdt bij het samenstellen van uw bedrijfsuitje rekening
met milieu, mensen en natuur, zodat wij ook in de toekomst
aantrekkelijke bedrijfsuitjes kunnen blijven aanbieden. Doctor Travel
doneert voor elke persoon die via ons deelneemt aan een bedrijfsuitje,
1 Euro aan het Wereld Natuurfonds!

Voorwaarden: Onze voorwaarden kunt u nalezen op www.doctortravel.nl. Voor de inhoud kan
geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Aan de inhoud kunnen ook geen rechten
worden ontleend.
Uiteraard is het mogelijk veranderingen door te voeren aan de offerte. U kunt ons hier telefonisch
of per e-mail over informeren. Uiteraard doen wij ons uiterste best uw wensen aan te passen.
Indien de offerte reeds aan uw verwachtingen voldoet, horen wij dit ook graag zodat wij
vervolgens het boekingsdocument en de factuur kunnen opmaken.
Met vriendelijke groet,
Team Doctor Travel

