
Voorbeeld arrangementen: 
 
Familiedag 
* Aankomst met koffie/thee en cake en voor     
de kinderen ranja 
* GPS puzzeltocht 
* Pauze met drankje 
* Midgetgolf  
€ 23,95 per persoon 
 

Natuurlijk kun je dit arrangement uitbreiden 
met een hapje & drankje, een heerlijke     
barbecue/buffet of een gezellig eten in ons 
restaurant 
 
Golfarrangement 
*  Ontvangst 2x koffie/thee met appeltaart 
*  De eerste 9 holes golf 
*  Een lunchgerecht van de kaart naar keuze,   
     inclusief een kopje koffie/thee en een                  
glas jus d’orange 
*  De tweede 9 holes golf 
€ 27,50 per persoon 
 

Dit arrangement kun je uitbreiden met bij-
voorbeeld een hapje & drankje, een heerlijke 
barbecue/buffet  of gezellig eten van de 
kaart 
 
 
Vrijgezellenfeest 
* Paintball 
* Barbecue “Zwartemeer” all-in 
€ 49,50 per persoon 

 
 

Vraag naar onze mogelijkheden voor een all-
in arrangement (consumpties op basis van 
Hollandse bar; bier, wijn, fris) 

Vraag naar de vele  
andere mogelijkheden, bijna alles is 

mogelijk op het Sportlandgoed! 

Activiteiten 

Wij wensen jullie een 
prettig verblijf op het 

Sportlandgoed!  

Verlengde van Echtenskanaal NZ 2| 7894 EA Zwartemeer 
T: 0591-314654  

E: info@sportlandgoed.nl | I: www.sportlandgoed.nl 
www.facebook.com/sportlandgoed.nl 
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Prijswijzigingen onder voorbehoud 



Outdoor 
 
 

9 holes golf                                                                                                       €10,00  
18 holes golf                                                                         €15,00 

Extra/verloren golfbal                                                  €  1,00                        

                                              
Ludieke Meerkamp                                                         €17,50 

Kinderen t/m 12 jaar                                                                                            €12,50 
Min. aantal pers. 15 
 

Survival Parcours                                                   €17,50 

Survival Parcours Teambuilding                                  €19,95 

Survival Kids                                                                                                                            €12,50 
Min. aantal pers. 10 

           
Archery Tag                                                                                 €17,50 
Min. aantal pers. 8 en 1 uur durend 
 

Bubble-voetbal                                                                                                                        €17,50 
Min. aantal pers. 10 , vanaf 14 jaar                    
 

Paintball                                                         €20,00 
Min. aantal pers. 10, vanaf 18 jaar 
 

Extra paintballs per 100 stuks                                                   € 7,50 
 

Militaire Training                                                                                                        €17,50 
Min. aantal pers. 15, vanaf 16 jaar 
 

Highland Games                                                      €17,50 
Min. aantal pers. 10, vanaf 16 jaar  
 

GPS puzzel/speurtocht                           €12,50 
 

Vissen vanaf 18 jaar dagpas                  €10,00 
 

Golf by Night (min. 20 pers.)                       €17,50 
 

Glow in the dark golfbal                                                    €  6,00 
 

Smokkelspel                                                                            €17,50 
Min. aantal pers. 15 

 
 

Indoor 
 

Indoor curling                                            €  7,50 
Min. Aantal pers. 4  en 1 uur durend                                                                                       
 

Indoor 9 holes Midgetgolf                                                   € 7,50 
 

Handboog, buks- blaaspijp schieten                   € 15,00 
Min. aantal pers. 10, vanaf 18 jaar en 1 uur durend 
 

Combinatie curling & midgetgolf                                    € 12,50  

Combinatie curling/midgetgolf/schieten € 17,50 
Min. Aantal pers. 10 en 1,5 à 2  uur durend 
 

Natuurlijk kun je dit indoor programma combi-
neren met hapjes en drankjes of vooraf een  
buffet, BBQ of heerlijk eten in ons restaurant. 
 

Pubquiz                                                                    vanaf   € 17,50 
Min. aantal pers. 25 
 

Kinderfeestjes 
 

Midgetgolf kinderfeestje (min. 10 pers.)     € 12,50 
Inclusief patat, snack en ranja 
 

Survival kinderfeestje (min. 10 pers.)           € 15,00 
Inclusief patat, snack en ranja 
 

Meerkamp kinderfeestje  (min. 15 pers.)     € 17,50 
Inclusief patat, snack en ranja 
 

Themafeesten 
 

Er zijn verschillende themafeesten bij ons moge-
lijk zoals Tiroler Party of een Casino Night of 
een klassieke feestavond 
 

(De prijzen van onze themafeesten zijn op aan-
vraag. We willen graag de mogelijkheden van uit-
breiding met BBQ, Buffet en eventuele overnach-
tingen met ontbijt graag per groep open laten. Zo 
kunnen we voor elke groep een passende offerte 
maken.) 

 

 

Eten 
 

Barbecues vanaf                                     € 17,95 
Koude-en warme buffetten vanaf          € 19,95 
 

Ook kun je heerlijk van de kaart eten bij het 
Sportlandgoed en dit kun je combineren met een 
indoor, -of outdoorprogramma zoals jij dat 
wenst. 
 

Voor ontbijt en lunches vraag naar onze      
mogelijkheden.  

 
Overnachten 
 

Canadese blokhutten 4 personen          € 82,50 
Per blokhut per nacht excl. toeristenbelasting 
 

Campingplaats 2 personen                     €19,50 
Excl. toeristenbelasting 
 

Vraag naar de mogelijkheden voor meer     
personen en langere periodes. 
 
 
Kom gezellig langs voor een kopje koffie/thee 
om jouw familiedag, vrijgezellenfeest, bruiloft, 
vergadering, bedrijfsfeest of vakantie te        
bespreken. Wij maken daar graag tijd voor vrij! 

Voorbeeld bedrijfsfeest PartyTime: 
Vanaf 30 personen tot 500 personen: 
*aankomst met een heerlijk drankje 
*3 keer gedurende de avond een live bereid 
vlees/vis gerecht 
*inclusief 4 uur drinken 
*inclusief muziek en/of DJ 
Een spetterend feest vol beleving, inclusief alles!! 
€ 55,00 per persoon  


