Attractiepark Toverland

Betoverende
locaties voor
personeel en
families
A

ttractiepark Toverland, volgens Zoover,
het beste attractiepark van Nederland in
2014, biedt naast meer dan 30 attracties
ook mogelijkheden en arrangementen voor elke
gelegenheid en groepsgrootte. Ook zijn er diverse sfeervolle ruimtes die zowel overdag als ’s
avonds exclusief gehuurd kunnen worden. Voor
grote groepen bestaat zelfs de mogelijkheid om
het hele park af te huren!
Steeds meer bedrijven organiseren een
familie of relatiedag
Hoewel organisaties nog vaak een bedrijfsborrel voor de medewerkers en hun partner
organiseren, kiezen steeds meer bedrijven voor
een evenement waarbij ook de kinderen van de
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Het nieuwe jaar is weer
begonnen en het zal een
magisch jaar gaan worden!
Met twee nieuwe locaties,
een nieuwe gezinsattractie
en nieuwe themafeesten zijn
er genoeg redenen om dit
jaar uw personeelsfeest of
familiedag bij Toverland te
organiseren.

werknemer welkom zijn of nodigen zij zakenrelaties met hun gezin uit. “Enkele jaren geleden was er nog echt een scheiding tussen ons
aanbod overdag en ’s avonds”, vertelt Tamara
Thijssen van Toverland Events. “Overdag was
het park geopend voor families en aan het einde
van de middag en ’s avonds organiseerden we
bedrijfsfeesten. Maar dat is al lang niet meer zo.
We hebben nog steeds veel avondfeesten, maar
daarnaast merken we dat de vraag naar evenementen overdag toeneemt. Bedrijven vinden
het belangrijk om het hele gezin bij de bedrijfsuitjes of relatiedagen te betrekken. Zo creëer je
meer binding. Voor de werknemers en relaties
is het bovendien prettig dat het evenement niet
ten koste gaat van de tijd met het gezin.”

Zakelijke highlights van
Toverland
Katara Plaza
Locatie: in het nieuwe buitengebied de
Magische Vallei. Binnen en buiten locatie
met een buitenterras met openhaard.
Topattracties
Spectaculaire achtbanen en spannendeattracties: uw themafeest is niet complete zonder het beste wat Attractiepark
Toverland te bieden heeft.

Locatie Eventz
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