
Hoge Veluwe Winterterras arrangement
Voor uw zakelijke kerstborrel of nieuwjaarsreceptie

Uw eigen winterterras, midden in de 
groene schatkamer van Nederland  
Het einde van het jaar is de tijd om de gezelligheid op te zoeken. Geniet op het prachtige Hoge 
Veluwe winterterras, omringd door imposante dennenbomen, van warme glühwein, chocolademelk 
en hartverwarmende winterse gerechten van de barbecue. Sluit het jaar feestelijk af of vier het begin 
van het nieuwe jaar. Vanaf 1 december tot en met 6 januari verwennen we u en uw collega’s op ons 
feestelijke buitenterras in kerstsfeer. Vanuit houten kraampjes midden in het bos, omringd door 
vuurkorven, serveren we een keur aan ambachtelijke lekkernijen uit onze eigen keuken.

• Brandt & Levie braadworst van onze Big Green Egg BBQ
• Veluws stoofpotje uit onze eigen Dutch Oven
• Hoge Veluwe Erwtensoep met verse rookworst, roggebrood en katenspek
• Bitterbal van bospaddenstoelen
• Warme apfelstrüdel met vanillesaus
• Hoge Veluwe oliebollen, dagelijks vers gemaakt in eigen keuken
• Apple crumble van onze Big Green Egg BBQ
• Warme chocolademelk met (of zonder) slagroom en een shot bruine rum
• Glühwein volgens eigen recept
•	 Koffie/thee/fris/wijn/bier	en	lokale	favoriet:	Wild	Leven	Bockbier

U kunt kiezen uit verschillende arrangementen, eventueel in combinatie met een 
vergaderarrangement:

Onze verschillende  
winterterras arrangementen 

Beide arrangementen zijn optioneel te verlengen naar 2 uur, inclusief onbeperkt eten/drinken: 

2 uurs arrangement A exclusief entree en auto  € 24,75 (excl. btw)
2 uurs arrangement B inclusief entree en auto  € 38,95 (excl. btw)

 1 uurs Hoge Veluwe Winterterras  
Arrangement A 
Exclusief entree en auto, te reserveren bij een 
vergaderarrangement voor dezelfde dag.   
€ 16,65 (excl. btw)

1 uurs Hoge Veluwe Winterterras  
Arrangement B 
Inclusief entree en auto, los te reserveren  
zonder vergaderarrangement. 
€ 30,90 (excl. btw)

EEN SFEERVOLEINDEJAARS-EVENT MET  UW COLLEGA’S



Maak uw samenzijn rond de 
feestdagen nog specialer! 
Om van uw bijeenkomst écht een unieke ervaring te maken, kunt u in aanvulling  
op arrangement A of B nog kiezen uit enkele aanvullende activiteiten,  
die gegarandeerd een blijvende herinnering achterlaten:

Zaag je eigen kerstboom 
Zolang de voorraad strekt ontvangen de eerste 300 
gereserveerde gasten een voucher voor het zagen 
van hun eigen kerstboom op de dagen dat het 
evenement ‘Zaag je eigen Kerstboom’ georganiseerd 
wordt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De 
ultieme kerstbeleving; met zaag of bijl zelf het bos in 
en een boom uitkiezen in het daarvoor beschikbaar 
gestelde gebied. De boom is helemaal gratis, enkel de 
Parkentree is hierbij verschuldigd. Door het zagen van 
een eigen kerstboom dragen deelnemers zelf actief bij 
aan natuurbeheer binnen Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe. Daarnaast is het vooral ook heel erg gezellig!

Hoge Veluwe Kerstshoppen - laat uw medewerkers 
hun eigen kerstpakket samenstellen
Gedurende de feestdagen is er in de Parkwinkel 
van Het Nationale Park De Hoge Veluwe een 
aangepast en uitgebreid kerstassortiment.  
Tijdens de borrel krijgen uw medewerkers een 
cadeaubon van de Parkwinkel (t.w.v. € 10, € 25 of 
€ 50), om vervolgens geheel naar eigen keuze hun 
kerstpakket samen te kunnen stellen. Van lekkere 
wijnen, hartige worstjes, bonbons, ambachtelijke 
zeep tot sfeervolle kerstversiering. Na keuze 
pakken onze Parkmedewerkers het pakket 
uiteraard feestelijk in!

hogeveluwe.nl/winterterras

Neem contact op met onze afdeling reserveringen voor meer informatie en boekingen via 
reserveringen@hogeveluwe.nl, of bel 055-8330833.


