Bowling

/DEBONTEWEVER

All-inclusive dagarrangementen
Deze arrangementen zijn inclusief toegang
zwem- en saunaparadijs, een uur bowlen, onbeperkt

Kijk voor meer informatie over
onze bowlingarrangementen op
www.debontewever.nl
of bel 0592-356000.

drankjes (huisassortiment), diverse snacks in de
‘De Bonte Brink’, gebruik spelfaciliteiten en toegang
tot de Kidsjungle.
6-uurs arrangement,

volwassenen

kids 4 t/m 12

€ 36,75

€ 18,-

€ 52,50

€ 31,50

€ 62,50

€ 31,50

inclusief lunch
7-uurs arrangement,
inclusief dinerbuffet
9-uurs arrangement,
inclusief lunch- en dinerbuffet

All-inclusive avondarrangement
(Prijs)wijzigingen voorbehouden.

Inclusief onbeperkt drankjes (huisassortiment),
borrelhapjes en gebruik spelfaciliteiten.
volwassenen

4-uurs arrangement

€ 32,50

51/2-uurs arrangement, inclusief dinerbuffet

€ 49,50

D e Bonte Wever | Assen
telefoon

Voor alle arrangementen geldt: kids t/m 3 jaar zijn gratis. Op basis van beschikbaarheid.
Tijdens feestdagen geldt een andere tarief, zie hiervoor onze website.

•

0592-356 000

•

Stadsbr oek 17
e-mail

•

9405 BK Assen

info@debontewever.n l

www.debontewever.nl

www.debontewever.nl
/DEBONTEWEVER

Een compleet verzorgde middag of avond uit!

Strike!

U kunt bij De Bonte Wever een bowlingbaan reserveren,

Bowlen; nog altijd het gezelligste uitje met collega’s,

maar u kunt er ook een compleet verzorgde middag of

vrienden of familie. Jong of oud, sportief of niet; bowlen is

avond uit van maken! Een uitgebreid dinerbuffet vooraf,

voor iedereen! U bent van harte welkom op de zes moderne

zwemmen, borrelen in de kroeg, dansen en genieten van

bowlingbanen van officieel wedstrijdformaat. Compleet met

live-entertainment.

lichteffecten, digitale puntentelling, kinderbumpers, glow in
the dark en natuurlijk een gezellige bar. In de naastgelegen
Kidsjungle kunnen de kleinste gasten zich ook prima

Bowlingarrangement I

vermaken!

Uur bowlen, onbeperkt

volwassenen

kids 4 t/m 12

€ 15,75

€ 9,50

volwassenen

kids 4 t/m 12

€ 26,50

€ 16,-

volwassenen

kids 4 t/m 12

€ 40,-

€ 26,-

drankjes (huisassortiment)
gedurende een uur en
koud bittergarnituur

Bowlingarrangement II
Anderhalf uur bowlen,
onbeperkt drankjes (huis-

Openingstijden

Ben jij binnenkort jarig? Vier dan je feestje
samen met je vriendjes en vriendinnetjes bij
De Bonte Wever.

assortiment) gedurende

Maandag t/m donderdag

14.00 – 22.00 uur

twee uur en koud

Vrijdag

14.00 – 00.00 uur

bittergarnituur

Zaterdag

11.00 – 00.00 uur

Zon- en feestdagen

11.00 – 21.00 uur

Bowlingarrangement III

Voor besloten gezelschappen kan op verzoek afgeweken
worden van de standaard openingstijden. Meer informatie is
verkrijgbaar via de afdeling reserveringen.

Hoera
feestje!

Uur bowlen, onbeperkt
drankjes (huisassortiment)
gedurende twee uur en
uitgebreid warm/koud dinerbuffet in restaurant Flinck

Bowlingkinderfeestje
• Uur bowlen
• Poffertjes of patatjes met
kroket of frikandel
• Ranja tijdens het bowlen
• Waterijsje na afloop
All-in prijs: € 10,- p.p.
Vraag naar de voorwaarden.

Tarieven baanhuur (per uur per baan)
tot 19.00 uur

vanaf 19.00 uur

Maandag t/m donderdag

€ 20,50

€ 29,50

Vrijdag

€ 20,50

€ 34,50

Zaterdag

€ 34,50

€ 34,50

Zondag

€ 34,50

€ 29,50

Op feestdagen geldt het weekendtarief à € 34,50.
Per baan adviseren wij een maximum van 8 personen.

Voor alle arrangementen geldt: kids t/m 3 jaar zijn gratis. Op basis van beschikbaarheid.
Minimaal 4 personen per arrangement. Niet geldig op feestdagen. Kinderen onder de
16 jaar alleen toegang tot de bowlingbanen onder begeleiding van een volwassene.

Een arrangement geheel op maat?
Bij De Bonte Wever is veel mogelijk. Neemt u voor meer
informatie contact op met de afdeling reserveringen via
0592 – 356 000 of via info@debontewever.nl

