Bedrijfsarrangementen

Het Van Sminia Huys biedt diverse arrangementen aan voor bedrijven. Leer uw collega’s op een andere manier
kennen en optimaliseer de binding in het team. Voorafgaand aan de activiteit heeft u de mogelijkheid om te
lunchen in ons restaurant. Na een actieve middag bereidt de chef een heerlijk diner (aantal gangen in overleg)
en geniet u van bijpassende dranken. Het is tevens mogelijk om de dag af te sluiten met een borrel in onze
gezellige kelder bar. Onderstaande activeiten zijn slechts een suggestie. Wij horen graag uw wensen en maken
een arrangement voor u op maat. Neem snel contact op via 058 - 21 22 202 of info@sminiahuys.com.

Sherlock Holmes
Los samen met uw collega’s het moordmysterie op! Ga op zoek naar aanwijzingen over
het moordwapen en mogelijke getuigen en vind andere waardevolle informatie in de
stad. Door middel van een tablet legt u de informatie vast. Tegelijkertijd snuift u een stukje
cultuur op van de prachtige stad. Naast het moordspel kunt u ook Leeuwarden in voor het
populaire spel “Wie is de mol”. Welke collega scoort met inlevingsvermogen en logica?

Historisch Leeuwarden

Leeuwarden heeft een rijke geschiedenis. Historische personen van betekenis die opgegroeid zijn
in deze Friese stad, komen voor in dit arrangement. Denk bijvoorbeeld aan Saskia van
Ulenburgh (eerste vrouw van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn) of Pier Gerlofs
Donia (Grote Pier).

Blij in de klei

Maak een stadswandeling door het hart van de binnenstad langs vele rijksmonumenten,
mooie gebouwen als de bekende Oldehove, Blokhuispoort en Museumhaven Leeuwarden.
Maar u komt ook door leuke straatjes een steegjes. Een gids vertelt u de rijke historie van
de stad vol prachtige schatten als de Prinsentuin en het Stadhouderlijk hof. Na de wandeling
stapt u in een praam waarmee de schipper u door de mooie grachten van de stad vaart. U kunt deze
activiteiten combineren met bijvoorbeeld een proeverij in het Boomsma Beerenburg Museum, waarna u een
historisch verhaal rijker bent, kennis heeft van de bereidingswijze en op de hoogte bent van de geschiedenis
van de distilleerderij. Moge de kruidenbittertjes u lekker smaken! Wilt u liever een museum bezoeken zoals het
Princessehof? Wij maken graag een Leeuwarder arrangement voor u op maat. U sluit de dag af in ons historisch
restaurant.

Minimaal
10
personen

Teambuilding op het water

Wijnproeferij
Toe aan een ontspannende avond met uw collega’s? U kunt in het Van Sminia Huys genieten
van een heerlijk glaasje wijn. Proef en vergelijk; verrijk uw wijnkennis, een kaasplankje erbij.
Heerlijk! Gezellig als collega’s onder elkaar. Voor of na de wijnproeverij serveert de chef graag
een diner. Sluit de dag af met een gezellig feest. Hapjes, drankjes, een bandje. Wij zorgen
ervoor dat het u aan niets ontbreekt!

Dinerspel of amusement
Bent u op zoek naar een spannend spel waarbij u tegelijkertijd geniet van heerlijk
eten (proeverij) en drinken? Dan is een dinerspel echt iets voor u en uw collega ‘s. U heeft
de keuze tussen verschillende strijdlustige spellen. Denk hierbij aan een pubquiz en
verschillende doe en denk opdrachten. Welke collega gaat er met de prijs vandoor?
Wilt u liever amusement tijdens het eten? Dan zorgen wij voor een goochelaar, illusionist,
stand-up comedian, zanger of wat u maar wenst.

Food

Minimaal
12
personen
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Geniet van een energierijke lunch bij het Van Sminia Huys waarna u gaat wadlopen
(onder begeleiding van een gids). Leer uw collega’s tijdens een gezellige tocht op
een andere manier kennen. Haalt u uw collega door het slik?
Wanneer iedereen weer veilig en schoon op ‘het vaste land’ is, wordt u weer
verwacht in het Van Sminia Huys in Leeuwarden voor een afsluitend diner, borrel of
feest.

Fun

Om 9 uur ‘s ochtends gaan de trossen los in Harlingen. Geniet van een dagje varen met
uw collega’s. Een sportief dagarrangement om de onderlinge binding en effectiviteit te
optimaliseren. Wanneer de boot wordt stilgelegd bereidt onze chef verschillende
gerechten voor de lunch. Of wat dacht u van een BBQ? De rest van de middag kunt
u onder het zeilen genieten hapjes en drankjes aan de bar of op het ruime dek. Naar
aanleiding van uw wensen maken wij graag een programma voor u klaar. U kunt de dag
afsluiten in het Sminia Huys.

Minimaal
25
personen

Pitch & putt golf
Met Pitch & Putt golf beleeft u speelplezier op een ruim vier hectare grote glooiende
baan met achttien holes. De natuurlijke omgeving, het competitie-element en de
techniek van het golf zorgen voor een paar gezellige en sportieve uurtjes met uw
collega’s. Dit moet u een keer gedaan hebben! Ballen, clubs en scorekaarten zijn op de
baan te leen. Na deze actieve middag bereidt de chef een diner voor u en kunt u de dag
feestelijk afsluiten...
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