De leukste indooractiviteiten
voor jong en oud!
Alle dagen open!

WWW.FABRIEKWOERDEN.NL

*Alle genoemde prijzen van de arrangementen zijn exclusief de entree voor een activiteit. Wijzigingen voorbehouden.

Kies uw Activiteit

Gooien met verf.nl

Golf in the Dark

Misdaaddiner.nl

Volwassenen vanaf €28,50p.p.
Kinderen vanaf €26,-p.p

€8,75p.p.

€49,95p.p.
3-gangen misdaaddiner en spel
van 6 t/m 20 personen

(Inclusief canvasdoek 40x50cm)

Gascape

De Pretfabriek

2 t/m 7 spelers
€110,- per team

Kinderen €7,50p.p.
Volwassenen €3,50p.p.
Incl.. gratis kopje koffie/thee

€2,50 p.p. korting op entree bij een tweede activiteit!

Mix &

Kies uw Arrangement

Koffie

+
Diverse lekkernijen €5,95p.p.

Lunch

Buffet €12,95p.p.
of á la carte

High Tea

Borrel

€14,95p.p.
€6,95 per kind

Bittergarnituur €3,50p.p.
Luxe borrelplank €4,95p.p.

Diner

á la carte

Buffet

3-gangen €25,- p.p.
vanaf 15 personen

Neem plaats in ons sfeervolle restaurant!

Ook voor groepen en vergaderruimte. Neem contact op voor een offerte op maat.
Reserveren en openingstijden: www.fabriekwoerden.nl
Of kom langs: Oostzee 8 Woerden, 0348-200020

Leeftijd: Vanaf 15 jaar

Een misdadig leuke
avond lachen,
gieren, smullen!

Kies uw Activiteit
Neem contact op voor
uw bedrijfsfeest op maat!

Leeftijd: Vanaf 8 jaar

Ontdek de
kunstenaar in jezelf!
Gooienmetverf.nl creatieve workshops.

De avond begint ontspannen in het

In ons atelier kun je je naar hartenlust uitleven.

sfeervolle restaurant van Fabriek Woerden.

Je creëert door middel van gooien, spetteren en vele

Maar de sfeer aan tafel verandert snel wanneer blijkt

andere technieken een uniek schilderij.

dat er zojuist een gruwelijke misdaad is gepleegd en

Ook als je minder getalenteerd bent is

de dader... zit bij jullie aan tafel!

gooienmetverf een toffe workshop om te doen.

Tijdens een heerlijk diner ontrafelen jullie met

Leuk voor families en groepen.

hulp van de spelleider het mysterie.

Indoor speeltuin:
De Pretfabriek

Wat maken we daar? Juist, pret!

Bij ons overzichtelijke indoor speelparadijs kun je
klimmen, glijden, springen, knutselen en nog veel meer.
scherm te zitten en ouders genieten van goede koffie
en de gezellige sfeer.

Golf in the Dark in Woerden is een van de gaafste

Alle activiteiten zijn op eigen risico

overdekte 18 holes (airconditioned) glow in the
dark minigolfbanen van Nederland!
Net even anders dan je ooit minigolf
gespeeld hebt. Met absoluut
spectaculaire decors een echte

Leeftijd: Vanaf 15 jaar

Lukt het jou om er binnen een uur
met de buit vandoor te gaan?!

Leeftijd: 1 t/m 11 jaar

In deze unieke escape room,

“Vertier voor alle leeftijden!”

ingericht als verlaten tankstation,
kunnen jullie voor één keer ervaren
hoe het is om een echte

aanrader voor jong en oud!

inbreker te zijn.

Ook geschikt voor grotere groepen.

Samenwerken is de sleutel tot
succes in dit zenuwslopende spel.

Leeftijd: Vanaf 8 jaar

Alle activiteiten zijn op eigen risico

Golfen in het donker:
Een spectaculaire ervaring!

Kinderen kunnen hun energie kwijt zonder achter een

