
Bedrijven & Trainers

Een unieke, uitdagende ervaring!
‘Juist wanneer we onze grenzen opzoeken en uit 
onze comfortzone stappen zijn we in staat om 
persoonlijk te groeien.’

Vanuit deze visie biedt Frysian Vikings een unieke 
ervaring op het mooie eiland Ameland. 

Onze missie is: niet alleen voor de fun, maar ook 
leren omgaan met weerstand en uitdagingen.

Waarom Frysian V ik ings?

Voor managementdagen, bedrijfsdagen, meerdaagse 
trainingen is het BaseCamp van Frysian Vikings een 
fantastische bestemming. Ontdek de mogelijkheid 
om uit uw comfortzone te stappen.

Frysian V ik ings:

- Levert een volledig ingericht BaseCamp in de 
 periode van mei t/m september.
- Levert een BaseCamp Team om de facilitaire 
 zaken en service te borgen.
- Kan volledig of deels een activiteitenprogramma   
 verzorgen, inclusief trainers. (op aanvraag)

Meer informatie vindt u op onze website
www.frysianvikings.nl

BaseCamp

Het BaseCamp van Frysian Vikings is gevestigd op 
een mooie plek in de duinen van het vakantiepark 
Klein Vaarwater in Buren op Ameland. 

Het BaseCamp van Frysian V ik ings heeft: 

- Een slaapterrein met tien boogtenten, uitgerust   
 met veldbedden.
- Een capaciteit van circa 100 personen.
- Een grote tent die opgedeeld is in een kantoor-  
 ruimte/instructieruimte (8x4) .
- Sanitaire voorzieningen op maximaal 50 meter   
 loopafstand.
- Op verschillende plekken elektriciteitspunten 
	 en	wifi.

Activ ite itenterrein

Op het activiteitenterrein zijn verschillende mogelijk-
heden voor ontspanning en activiteiten. 

Op het activ ite itenterrein  staat:

- Een Tentipi, voorzien van grote loungebanken met  
 kussens. Daarnaast beschikken we over diverse   
 audiovisuele middelen voor het geven van   
	 presentaties	en	het	kijken	van	t.v.	en/of	films.
- Een grote tent (10x15) voor binnenactiviteiten.
- Een theateropstelling  voor activiteiten op het   
 gebied van zang, dans en improvisatie. 
 Professioneel licht en geluid op aanvraag. 
- Een overdekte eetruimte met voldoende tafels 
 en stoelen. 
- Een voetbalveld voor buitenspellen.

Activ ite iten

In overleg kunnen er activiteiten of trainingen wor-
den aangeboden die aansluiten bij uw programma. 
Dit doen we in samenwerking met plaatselijke onder-
nemers, waaronder Ameland Adventure.

Mogel ijke activ ite iten z ijn :

Bezoekadres (van mei t/m september)
Frysian Vikings 
(gevestigd op vakantiepark Klein Vaarwater)
Klein Vaarwaterweg 14
9164 MA Buren

U v indt ons ook op 
soc iale  med ia

Postadres
Frysian Brands B.V. 
Postbus 116
9200 AC Drachten 

T 088 – 744 75 01
W www.frysianvikings.nl 
E vikings@frysianbrands.nl 

Prijzen 

Frysian Vikings biedt de mogelijkheid van verblijf op 
basis van alleen logies en logies en ontbijt. Lunch 
en diner kan verzorgd worden op afspraak. 

Koffie,	thee	en	limonade	zit	bij	de	prijs	inbegrepen.	

Prijzen zijn afhankelijk van groepsgrootte. 
Een prijsindicatie vraagt u aan via onze website:

www.frysianvikings.nl/bedrijven-en-trainers/
offerte-aanvragen/	

www.frysianvik ings .nl

- Expeditie Ameland
- Survivaltochten
- Powerkiten

- Beach Games
- Raften


