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Vrijgezellendag op het strand in Scheveningen

Vrijgezellendag in Scheveningen
Het vrijgezellenarrangementis een all-in programma aan zee. U wordt ontvangen met een lekkere cocktail. U volgt een leuke workshop
naar keuze en als afsluiter een laat u zich verwennen met een heerlijk diner. Beleef samen een fantastisch, leerzaam en leuke vrijgezellendag
in Scheveningen.

Feestje vieren op het strand van Scheveningen
Dit strandpaviljoen is gelegen aan het strand van Scheveningen, vlakbij het karakteristieke Kurhaus met een prachtig uitzicht op de markante
Pier. Zelfs bij wat minder goed strandweer is het er goed toeven dankzij de 12 openhaarden en 40 loungebanken. De wuivende palmen en
het geruis van de zee maken dat alle gasten zich heerlijk kunnen ontspannen. Voeg daarbij de relaxte muziek, de heerlijke zomerse
gerechten, de lekkere koele drankjes en Blue Lagoon wordt een plek die niemand meer wil verlaten. Het strandpaviljoen in Scheveningen
biedt comfort, luxe en een zee aan mogelijkheden. Toplocatie aan het strand, sfeervolle ambiance en met zorg bereide gerechten. Dat alles
maakt van Blue Lagoon niet zomaar een strandrestaurant. Het is ook de ideale locatie jou vrijgezellenfeest. Of wat dacht u van de vele
evenementen en workshops?

Workshop en Beachgames
Djembé: Leer een Afrikaanse trommel bespelen en creëer met zijn allen een goede beat.
Zumba: Een pittige maar vrolijke work-out waardoor je ook nog conditie krijgt en uithoudingsvermogen.
Salsadansen: Op deze swingende muziek kun je niet stil blijven staan. Dus voeten van de vloer en swingen maar!
Cocktails shaken: Capirinha, Tequila Sunrise en de Strawberry Martini. Je schudt ze zo uit de mouw.
Beachgames op het strand: Lekker sportief bezig zijn met al je vriendinnen. Denk aan volleyballen, voetbal, zaklopen of beachhockey.
Erotische workshop: Spannende opdrachten, spelletjes en uitleg over verschillende accessoires.

Bij deze vrijgezellendag is inbegrepen:
Welkomstcocktail en een hawaiislinger
1 workshop / beachgame naar keuze
Diner: Breekbrood met smeersels, een keuze uit een vis of vlees menu en als dessert een ijstaart

Prijs: € 69 p.p. op basis van minimaal 10 personen.
Minimum aantal: 10 personen
Maximum aantal: 20 personen
Alle drankjes zijn op nacalculatie.
Het totale programma duurt ongeveer 3 uur en kan plaatsvinden tussen 16.00 en 23.00 uur.
De prijs van dit vrijgezellendag arrangement op het strand is te boeken in de periode van 7 maart tot 26 oktober 2021.
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