Sportief Tespelduyn – Jeu de Boules
Een geliefde activiteit voor jong en oud is Jeu de Boules. Op Landgoed Tespelduyn kan zelfstandig
gebruik gemaakt worden van de 8 wedstrijdbanen. Veel plezier wordt beleefd aan een jeu de boules
clinic waarin kennis wordt gemaakt met de regels van Jeu de Boules, de basistechnieken worden geleerd
en uitvoerig beoefend. Hoe wordt er gegooid en waarom op die wijze. Uiteraard komt het wedstrijd
spelen aan bod waarbij u tevens leert hoe u op de juiste manier de afstand meet van het butje tot de
boules. Onder deskundige begeleiding van een echte Jeu de Boules professional maakt u wordt u op
enthousiaste wijze met die leuke Jeu de Boules-sport geniet.

1 pro t/m 10 personen
Meerprijs p.p. (max. 2 pers.)
2 pro’s t/m 20 personen
Meerprijs p.p. (max. 4 pers.)
•

1 uur

1,5 uur

2 uur

2,5 uur

Excl. btw Incl. btw

Excl. btw Incl. btw

Excl. btw Incl. btw

Excl. btw Incl. btw

€ 137,61 € 150,00

€ 160,55 € 175,00

€ 206,42 € 225,00

€ 261,47 € 285,00

€ 13,77

€ 15,00

€ 275,23 € 300,00
€ 13,77

€ 15,00

€ 16,06

€ 17,50

€ 321,10 € 350,00
€ 16,06

€ 20,64

€ 22,50

€ 412,84 € 450,00

€ 17,50

€ 20,64

€ 22,50

€ 26,15

€ 522,94 € 570,00
€ 26,15

De prijzen van de jeu de boules clinic zijn inclusief toegang tot de jeu de boules banen, het gebruik van boules en de
begeleiding van een professional.

Gebruik op eigen gelegenheid

Excl. btw

Incl. btw

Baanhuur (per baan/per uur)

€ 6,88

€ 7,50

Set wedstrijd -boules (per set)

€ 4,59

€ 5,00

Culinair genieten tijdens Jeu de Boules
Het is mogelijk om tijdens uw Jeu de Boules-clinic of Jeu de Boules-evenement te genieten van een
pciknickmand.
“Picknickmand Vive la France” (voor 6 personen)
Een mand gevuld met Baguette boerenbrie &
een fles Franse rode wijn € 49,50 per mand
Catering op de baan
Wij verzorgen ook catering op de Jeu de Boules baan.
Enkele suggesties:
• Diverse luxe belegde canapés
• Soep van pomodori-tomaten in een wijnglas
• Kaas & Worst
• Gemengd bittergarnituur

€ 28,50
€ 28,50

