Slapen onder de sterrenhemel - Nachtprogramma voor avonturiers
Bouw je eigen Nature Camp op Landgoed Duin&Kruidberg

Voor mensen die een nacht in de natuur willen slapen. Een ècht bijzondere ervaring meemaken en
een blijvende herinnering creëren. Tijdens een avondwandeling opzoek naar wild, het geritsel van
een hert tussen de bomen, marshmallows in het kampvuur, slapen onder de sterrenhemel, wakker
worden van de vogels, de dauw op de bladeren en de zuurstof die u goed doet. Een beleving en
herinnering rijker.
Georganiseerd door onze professionele partner Goesting Events & Trainingen.

Arrangement – Slapen onder de sterrenhemel
Het arrangement omvat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een unieke ervaring voor mensen (die een avond/ nacht in het groen willen doorbrengen (op
een zelfgebouwde privé Nature Camp op het Landgoed)
Welkomstdrankje, 3 gangendiner in Brasserie Denk en ontbijt buiten op het Landgoed
Alle materialen van tenten tot slapen
Avond/ nachtwandeling door het Nationaal Park met een natuurgids (wild spotten)
Kampvuur met thee en marshmallows.
1 overnachting in het eigen gebouwde Nature Camp
Voor de liefhebber: zeer vroege frisse ochtendstart in het Nationaal Park
Ontbijt van Landgoed Duin&Kruidberg. Aangevuld met onze buitenkeukens om zelf je eitje te
bereiden.
Morning energizer in de natuur; de dag actief beginnen met elkaar.

Geschikt voor
Avonturiers, stellen, gezinnen, alleenstaande ouders etc.
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
Arrangementsprijs Slapen onder de sterren van Landgoed Duin&Kruidberg:
Prijs per persoon: € 107,50 p.p.
Prijs voor kinderen van 6 t/m 11 jaar: € 97,50 p.p.
Wat is inclusief:
-

Tent/ overkapping voor iedereen (per gezin, duo of individueel)
Opblaasmat met slaapzak (tot -15 C) en kussen
Tafel en stoeltjes
Campinglamp per tent en hoofdlampjes
Koelbox met flesjes water
Handdoek
Gasbrander en fluitketel inclusief koffie/ thee faciliteiten
Fruit als gezonde snack
Regenpak te leen voor de volwassenen (indien nodig)
Gezond welkomstdrankje
3 gangendiner in Brasserie Denk (exclusief drankjes)
Ontbijt geserveerd buiten op het Landgoed

Dit arrangement is uit te breiden met:
•
•
•
•

Hotelovernachting(en) in het Landhuis
Mountainbiken
Power kiten/ Vliegeren op het strand
Bezoek/ rondleiding KNRM en vaartocht met RIB boot richting het windmolenpark (en een
overboord beleving in overlevingspakken). Prijs en beschikbaarheid op aanvraag.

Slapen onder de sterrenhemel
Wanneer:

Vraag de datum aan. Op basis van beschikbaarheid.

Tijden:

Van 15.00 uur ’s middags tot 11.00 uur de volgende ochtend.

Waar:

Op het Landgoed van Landgoed Duin&Kruidberg te Santpoort

Doel:

Samen je eigen Nature Camp bouwen, onder begeleiding van Goesting, voor
een nacht op het Landgoed.

Start
15.00 uur

Op het Landgoed een korte voorstelronde onder leiding van expeditieleider Gerard
Ridderhof (ook bergbeklimmer en haptonoom).

15.30 uur

Samen inventariseren hoe, waar, waaronder of waarin je wilt overnachten.
Alle (slaap) materialen liggen klaar: gezinstent, tarp, kindertent of in de
buitenlucht.

16.00 uur

Met elkaar opzetten van het Nature Camp, de handen uit de mouwen en aan de
slag (onder begeleiding).

17.00 uur

Korte pauze; het Landgoed zorgt voor een gezond drankje.

17.30 uur

Vervolg en afmaken Nature Camp

19.00 uur

Eventueel omkleden en diner in het Landhuis.
(Als u een kamer heeft, kunt u daar even opfrissen)

21.30 uur

Avond/ nachtwandeling door het Nationaal Park met natuurgids.
Normaal gesproken is het Nationaal Park niet toegankelijk na zonsondergang.
- Nachtkijkers mee
- Wild spotten

22.30 uur

Kampvuur bij het Camp
Met thee en marshmallows op het vuur

23.00 uur

Overnachting onder de 4 sterrenhemel in je eigen gebouwde Nature Camp.

06.00 uur

Voor wie wilt; frisse en unieke ochtend start

08.00 uur

Ontbijt buiten verzorgd door het Landgoed.
Op de buitenkeukens, kunt u zelf uw eitje bereiden.

09.00 uur

Morning Energizer in de natuur

10.00 uur

Samen afbreken van het Nature Camp
Eigen spullen inpakken en afscheid.

11.00 uur

Uitbreiding mogelijk tegen meerprijs (en op aanvraag):
- Hotelovernachting (en)
- Mountainbiken door het Nationaal Park
- Power Kiten op het strand
- Bezoek/ rondleiding KNRM en vaartocht met RIB boot richting het
windmolenpark (en een overboord beleving in overlevingspakken).

Inclusief en voor gezamenlijk gebruik:
-

Tent en picknick tafels
Mobiele wasbak met zeep
Vuurschaal voor kampvuur
Ter aanvulling op het ontbijt van Landgoed Duin&Kruidberg zorgen wij voor buitenkeukens
om zelf je eitje te bereiden.
Camping toilet (voor ’s nachts). Overdag kunt u gebruik maken van de toiletten in het hotel.

Wilt u reserveren of heeft u vragen?
Bedankt voor uw interesse. Zou het niet fantastisch zijn, de luxe van het Landgoed gecombineerd
met een Nature Camp? Dit arrangement zou een mooie start of afsluiting zijn van een prachtige
vakantieweek of weekend op het Landgoed. Als u van meer comfort houdt, kunt u ook een
hotelkamer voor gebruik douche en toilet reserveren.
Wij zullen er alles aan doen om er samen met u een onvergetelijke beleving van te maken. U kunt
erop vertrouwen dat wij alle Corona-maatregelen zullen hanteren en willen dit op kleine schaal
organiseren met maximaal 12 personen per groep. Het landgoed biedt meer dan voldoende ruimte
om de 1,5 meter maatregel ten alle tijden te kunnen garanderen.
Voor beschikbaarheid en vragen:
Goesting Events & Trainingen
www.goesting.nl
info@goesting.nl
0251-200038

