
VOOR UW GROEP
v TEAMUITJE
v VERGADEREN
v BORREL
v ZAKENLUNCH 
v BEDRIJFSUITJE



Wintertuin Experience is heel geschikt voor uw bedrijfsuitje, vergadering, teamuitje, 
borrel of zakenlunch! Voor groepen tot ongeveer 30 à 35 personen kunt u bij 
ons terecht. Uw groep ontvangen wij graag tijdens openingstijden. 
De Wintertuin is helaas niet exclusief af te huren. 

035 533 7176           groepen@wintertuinexperience.nl

Theetuin & Terras:     di. t/m zo. 10:00 - 18:00 /(18:30 weekend)
Escaperooms:         wo. t/m zo. 10:30 – 20:30
Parkspel Mysterie   . wo. t/m zo. 1 0 :00 – 18:00

MEETING

Cocktail pARTYKoffie

Parkspel (49,00) VRIJMIBOEscape room (109,00)

TERRAS

ZAKENLUNCHteamuitje

borrelEN WERKPLEK

VERGADEREN BEDRIJFSUITJE



OPTIES

BEDRIJFSuitje (TOT 30 PERSONEN)

v Ontvangst: koffie, thee en lekkers 
v ELIXIR Escape Room
v Parkspel Het Mysterie van de 

Botanische Tuin
v Afsluiten met een borrel inclusief 

lekkere borrelplankjes
v Of naborrelen met cocktails!

v Koffie, thee, Lekkers va €4,25 p.p.
v ELIXIR €109 per team
v Mysterie €49 per team
v Borrel/ cocktails v.a. €5,50 p.p.

LUXE LUNCH €18,50 p.p.

v Heerlijke tomatensoep
v Verschillende belegde broodjes, 

opgedekt op tafel
v Wintertuin salade
v Koffie/ thee/ water/ sap
v Combineer met taart of ijs toe!

v Combineer met vergaderen of 
bedrijfs- of teamuitje!

BORREL (TOT 30 PERS.)

v Luxe lunch arrangement
v Borrel arrangement met 

overheerlijke brood- en 
borrelplankjes óf luxe hapjes

v Luxe lunch: €18,50 p.p.
v Broodplankje: €5,75 per stuk
v Borrelplankje: €11,50 per stuk
v Hapjes vanaf €1,50 per stuk

v Luxe vrijdagmiddagborrel of 
zakenbijeenkomst in de Wintertuin!

035 533 7176           groepen@wintertuinexperience.nl

Theetuin & Terras:     di. t/m zo. 10:00 - 18:00 /(18:30 weekend)
Escape Rooms:         wo. t/m zo. 10:30 – 20:30
Parkspel Mysterie   . wo. t/m zo. 1 0:00 – 18:00

VERGADEREN

v Dagdeel Vergaderen €250,00 
(excl. btw)

v Koffie-thee-water-sap 
arrangement met iets lekkers 
€10,00 per persoon

v Tot 10 personen vergaderen ín de 
Escape Room: sfeervolle kas met 
inspirerende instrumenten

v Tot 30 personen vergaderen in 
de west-serre (alleen op 
maandag en dinsdag exclusief, op 
andere dagen in overleg)



ELIXIR

ESCAPE ROOM ELIXIR

1929, Verborgen in de jungle van 
een enorme glazen kas, omgeven 
door bizarre instrumenten en exotische 
planten, werkt een bevlogen botanicus 
al jarenlang aan een grootse ambitie; 
het creëren van het levenselixir. 

De professor zou zelfs een geheim 
laboratorium hebben, waar alles op 
scherp staat in afwachting van het 
missende ingrediënt, afkomstig van de 
bijzondere plant Selenicereus
grandiflorus – ‘de Koningin van de 
Nacht’, die zéér zelden bloeit…

035 533 7176           elixir@wintertuinexperience.nl

Escape Rooms:         wo. t/m zo. 10:30 – 20:30

UNIEKE BELEVING

Speel deze bijzondere botanische 
Escape Room in de Wintertuin in 
Baarn en misschien ontvang jij wel het 
eeuwige leven…

Vanaf nu kun je in de Wintertuin de 
allereerste Escape Room ter wereld 
spelen die zich afspeelt in een glazen 
kas: één van de meest bijzondere 
Escape Room ervaringen die je kan 
beleven.

Een geweldige vergaderbreak, 
teamuitje of familie-uitje. 

BOEK nu

De Escape Room ELIXIR is te spelen van 
woensdag tot en met zondag, van 
10.30 tot 20.30 uur. Je kan ELIXIR 
spelen met een team van 6 personen 
óf speel met twee teams tegen elkaar! 
(Max. 12 personen tegelijk)

Kosten: op woensdag en donderdag 
€109, op vrijdag, zaterdag en 
zondag is €119 (incl. btw). 

Boek nu via wintertuinexperience.nl of 
neem contact met ons op voor meer 
informatie!



PARKSPEL

MYSTERIE VAN DE BOTANISCHE TUIN

Het Mysterie van de Botanische Tuin is een spel in het bijzondere Cantonspark
waarbij je op zoek gaat naar geheime aanwijzingen over een verborgen schat. 
Je speurt, puzzelt, wandelt en zoekt om met jouw team het raadsel binnen een uur 
op te lossen én de schatkist in het park te openen!

Met het bijzondere apparaat dat je bij je hebt, ga je in het park op zoek naar 
echo’s uit het verleden. Als je de juiste plekken weet te vinden, hoor je daar via 
de nieuwste technologie die je bij je hebt de stemmen van historische figuren die 
vroeger in het Cantonspark werkten. Zij geven jou de aanwijzingen voor 
verborgen raadsels en puzzels en helpen je het Mysterie te ontrafelen. 

Ondertussen leer je de prachtige bomen, planten en plekken in het park kennen 
én de historische figuren die dit park hebben gemaakt tot wat het nu is: een 
bijzonder Rijksmonument met unieke bomen en planten.

SPEEL OOK BUITEN

Kom jij Het Mysterie van de 
Botanische Tuin spelen in het prachtige 
Cantonspark? Daag je collega’s, 
familie of vrienden uit om het Mysterie 
op te lossen en de schatkist te openen!

Je kan het spel spelen met maximaal 
4 teams tegelijk, maar ook gewoon 
met je gezin (max. 5 personen in een 
team). Het spel kost €49 (incl. btw) 
per team.

Boek nu via wintertuinexperience.nl of 
neem contact op voor meer info. 

035 533 7176           mysterie@wintertuinexperience.nl

Parkspel Mysterie   . wo. t/m zo. 1 0:00 – 18:00


