
See you at The Beach
rio

• Ontvangst in de Beach Bar
• 5 drankmunten p.p.
• Bittergarnituur
• Beachvolleybaltoernooi met begeleiding
• Beachbuffet met kipsaté en spareribs
• IJscokar 

5 uur €47,50 p.p.

5 uur €59,50 p.p.

Alle genoemde
prijzen zijn excl. BTW en

ovb van tussentijdse wijzigingen.
 

robinson basic
• Robinson @ The Beach 
• 5 consumptiemunten p.p.
• Bittergarnituur
• Aziatische wok met kipsaté, kipkluifjes, 

en Indische balletjes
• IJscokar

5 uur €67,50 p.p.

casa blanca
• Ontvangst in de Beach Bar
• Onbeperkt fris, bier, wijn, koffie & thee
• Beachvolleybaltoernooi met begeleiding  

en prijsuitreiking
• Mix & Match Buffet

5 uur €54,50 p.p.

beach events (v.a. 25 personen)

al onze arrangementen zijn eenvoudig uit te breiden 
voor meer informatie of een offerte op maat:

0297-347 444 of sales@beach.nl

monaco
• Ontvangst in de Beach Bar
• Onbeperkt fris, bier, wijn, koffie & thee
• Bittergarnituur
• Beachvolleybaltoernooi met begeleiding 

en prijsuitreiking
• Live Cooking Mix & Match Buffet de Luxe
• IJscokar

5 uur €69,50 p.p.

robinson vip
• Robinson @ The Beach
• Onbeperkt fris, bier, wijn, koffie & thee
• Bittergarnituur
• Aziatische wok met kipsaté, kipkluifjes, 

Indische balletjes aangevuld met 3 vlees-
gerechten van de BBQ

• IJscokar

5 uur €92,50 p.p.

costa
• Ontvangst in de Beach Bar
• 5 drankmunten p.p.
• Bittergarnituur
• Beachvolleybaltoernooi i.c.m. beachgames
• Beachbuffet met kipsaté en spareribs
• IJscokar 



10-25 deelnemers (1 uur €16,50 p.p.) 
Strandspelen | Minitoernooi (beachvolleybal, -handbal of -korfbal)
>20 deelnemers (1 uur) 
Brazilian Percussion €24,50 p.p. | Live Pop-Quiz €24,50 p.p. | Salsa €24,50 p.p. |  
Cocktail workshop €32,50 p.p | Archery €16,50 p.p. | Robinson at the Beach 3 uur €32,50 p.p.
>25 deelnemers (2 uur) 
Beachvolleybaltoernooi €16,50 p.p.| Beachgames icm beachvolleybal €23,50 p.p.
Beachvolleybal clinic & toernooi €27,50 p.p.| Human Table Soccer i.c.m. beachvolleybal €27,50 p.p.

sports & fun

family & kids

beachborrel
>10 personen

• Borrel in de Beachbar
• Onbeperkt bier, wijn, 

fris, koffie & thee
• Borrelplank

beachborrel
>25 personen

• Ontvangst in (besloten) 
feestzaal

• Buffet met koffie, thee & 
lekkers

• Onbeperkt bier, wijn, 
fris, koffie & thee

• Bittergarnituur

fiesta
>50 personen

• Ontvangst in (besloten) 
feestzaal

• Onbeperkt bier, wijn, 
fris, koffie & thee

• Nootjes & nachos
• Bittergarnituur
• Beachdisco met DJ

3 uur €24,50 p.p. 5 uur €37,50 p.p. 5 uur €45,00 p.p.

Alle genoemde
prijzen zijn excl. BTW en

ovb van tussentijdse wijzigingen.
 

business at the beach

let’s meet
• Ontvangst met koffie, 

thee en iets lekkers
• Vergaderruimte (incl. 

beamer, scherm, flip-
over en free WiFi)

• Buffet met koffie, thee, 
water & fris

1 dagdeel €26,50 p.p.

& Lunch
• Ontvangst met koffie, 

thee en iets lekkers
• Vergaderruimte (incl. 

beamer, scherm, flip-
over en free WiFi)

• Buffet met koffie, thee, 
water & fris

• Lunch

& Drinks
• Ontvangst met koffie, 

thee en iets lekkers
• Vergaderruimte (incl. 

beamer, scherm, flip-
over en free WiFi)

• Buffet met koffie, thee, 
water & fris

• Lunch
• Warm tussendoortje
• Borrelarrangement

2 dagdelen €49,50 p.p. 2 dagdelen €65,50 p.p.

KIDS v.a.10 deelnemers  
Ontvangst met chips & limonade | Beachcourt en bolderkar | Kidsbox met een verrassing
1 uur €13,50 p.p. / 2 uur €18,00 p.p.
KIDS v.a.10 deelnemers 
Ontvangst met chips & limonade | Beachcourt en bolderkar met begeleiding door Kidswatch | Kidsbox 
met een verrassing
1 uur €19,50 p.p. / 2 uur €28,50 p.p.

al onze arrangementen zijn eenvoudig uit te breiden 
voor meer informatie of een offerte op maat:

0297-347 444 of sales@beach.nl


