Vier de feestmaand met
uw collega’s of relaties
op Landgoed Lauswolt.

O

ok in de winter zorgt de adembenemende
ligging van Landgoed Lauswolt voor de ultieme
setting voor uw kerst –of nieuwjaarsarrangement.

W

ij begrijpen wat u nodig heeft om samen met
uw collega’s of relaties het jaar feestelijk af
te sluiten en vooruit te blikken op het nieuwe jaar.
Wij hebben maar één doel: u de meest unieke en
onvergetelijke ervaring bieden.
Want ware luxe zit niet in grote dingen. Ware luxe
zit in kleine dingen. En daarin zijn wij heel groot.
Welkom op Landgoed Lauswolt!

D

e feestmaand is de gelegenheid om uw collega’s of
relaties te bedanken voor het afgelopen jaar en vooruit
te kijken op het nieuwe jaar. Elk jaar op een unieke, leuke,
gezellige manier het jaar afsluiten vraagt veel organisatie.

O

p ons landgoed zijn meerdere lounges beschikbaar
die u kunt gebruiken voor een borrel, een private dining,
een feest of een nieuwjaarsbijeenkomst. Wij denken graag
met u mee om van uw event een gegarandeerd succes te
maken en u alles uit handen te nemen.
De mogelijkheden zijn eindeloos.

KERST- OF NIEUWJAARSONTBIJT

KERST- OF EINDEJAARSDINER

E

D

en feestelijk ontbijt in een sfeervolle
ambiance. Wij serveren voor u een puur en
eerlijk ontbijt met voornamelijk biologische
producten en zonder kunstmatige toevoegingen.
• Uitgeserveerd ontbijt in het restaurant
De Heeren van Harinxma
• Feestelijke aankleding van de ruimte
Prijs per persoon € 32,50

KERST- OF NIEUWJAARSBORREL

E
•
•
•
•
•

ecember is de tijd van gezelligheid en
samen genieten van een culinair diner in
het sterbekroonde restaurant De Heeren van
Harinxma. De keuken van Landgoed Lauswolt,
onder leiding van Chef de Cuisine Arjan Bisschop,
is een begrip in het Noorden des lands. Daar kunt
u mee aankomen bij uw collega’s of relaties!
•
•
•
•

Ontvangst in de lounge met een aperitief
Culinair 4-gangen diner inclusief wijnarrangement
Mokka en water
Feestelijke aankleding van de ruimte

Prijs per persoon € 125,00
en geweldige borrel met uw collega’s
of relaties geheel in feestelijke stijl.

Een 2-uur durende borrel
Ontvangst met een glaasje bubbels
Dranken gedurende de borrel
Culinaire versnaperingen passend bij het moment
Feestelijke aankleding van de ruimte

TWEEDAAGS EVENT

L

andgoed Lauswolt beschikt over 65 sfeervolle
kamers, voorzien van alle faciliteiten die u
van een vijfsterrenhotel mag verwachten. Een
overnachting brengt de mensen nader tot elkaar,
buiten de eigen omgeving.

Prijs per persoon € 32,50
•
•
•
•

Ontvangst in de lounge met een aperitief
Culinair 4-gangen diner inclusief wijnarrangement
Mokka en water
Overnachting in een Comfortabele kamer
met ontbijt

Prijs per persoon vanaf € 225,00
op basis van een tweepersoonskamer
Algemeen
De arrangementen zijn te boeken vanaf tien personen, uitgezonderd het ontbijt.De arrangementen zijn uit
te breiden met een culinair diner, een overnachting en een winteractiviteit.Het diner- en totaalarrangement
is uit te breiden met een 5de of 6de gang, vraag naar de voorwaarden.

WINTERACTIVITEITEN

U

kunt uw bezoek aan ons landgoed ook verrijken met een winterse activiteit.
Door samen met uw relaties of collega’s iets te ondernemen komt u nog nader tot elkaar.
Zoals u gewend bent van ons: alles kan. Ter inspiratie vindt u onderstaand een aantal mogelijkheden.

Winterse wandeling door
de bossen van Beetsterzwaag

Alles kan

O

W

ns landgoed is een droombestemming voor
iedereen die van wandelen houdt. Letterlijk
in onze achtertuin ligt een geweldig bos wat zich
leent voor prachtige wandelingen. Tijdens deze
wandeling vertelt de directeur van Lauswolt u
over alle pracht welke het bos te bieden heeft.
Onderweg wordt u verwarmd door een
warme chocolademelk met een heerlijke
culinaire versnapering.

Escape game in het bos

B

ij ons geen benauwde escape room waar u
zich uit moet puzzelen. Wij doen dat liever
in het bos! Een escape game is een erg leuke en
goede manier om aan teambuilding te werken.
Samenwerken en elkaars krachten gebruiken
om puzzels op te lossen. En dat in de prachtige
bossen van Beetsterzwaag.

ilt u het nog unieker? Wat dacht u van
een Ice-carving workshop (1,5 uur),
schapen drijven ( ca. 1.5 – 2 uur) of een
heuse Husky workshop (2 uur)? Alles kan.

Geef Landgoed Lauswolt cadeau

W

ilt u uw collega’s of relaties verwennen
met een uniek eindejaarsgeschenk?
Wij hebben prachtige geschenken voor
wellnessbehandelingen, lunches, diners
en overnachtingen.

Heeft u vragen over de kerstof nieuwjaarsarrangementen?
Of wenst u een arrangement op maat?
Bel dan 0512-384123 of stuur een mail
naar reserveringen@lauswolt.nl.
Wilt u buiten de feestdagen een zakelijk
evenement bij Landgoed Lauswolt
organiseren? U bent van harte welkom voor
ieder ander evenement, zoals meerdaagse
seminars, trainingen en workshops.

Na Buenos Aires, Londen, New York,
Moskou en Tokyo komt het zinderende
theaterspektakel Fuerza Bruta naar
Leeuwarden! Ontsnap aan de realiteit.
Met brute kracht word u tijdens deze
dynamische show meegevoerd naar
een wervelende wereld waar emotie
de boventoon voert. De voorstelling is
snel, verrassend en vernieuwend. Met
opzwepende muziek, zwevende artiesten,
bewegende podia en waanzinnige visuele
effecten is dit een 360° beleving die je
niet wilt missen. Zitten? Niet tijdens dit
feest. Laat u verleiden door het Argentijnse
theatergezelschap en dans mee!
Wij hebben voor een aantal van de
voorstellingen van dit wereldberoemde,
grensverleggende Argentijnse gezelschap
nog kaarten kunnen bemachtigen.
Het perfecte eindejaarscadeau!

Voor meer informatie over de voorstelling:
www.fuerzabrutaglobal.com

FUERZA
BRUTA
5 T/M 19 DEC. 2019
LEEUWARDEN

+ Een overnachting op
Landgoed Lauswolt
+ Champagne ontbijt
+ Een driegangen diner
+ Vervoer naar Leeuwarden v.v.
+ Toegangsbewijs voor de
voorstelling (diverse data
in december beschikbaar)
Prijs per persoon vanaf
€ 225,00 op basis van
een tweepersoonskamer

Van Harinxmaweg 10

9244 CJ Beetsterzwaag

(0512) 38 12 45

info@lauswolt.nl

lauswolt.nl

