
Omdat we het graag zo simpel
mogelijk houden hanteren we vanaf
20 personen een vaste prijs per uur,
ongeacht de activiteit die je kiest:

     
 
 
 

Van originele strandspelen tot
spectaculaire wateractiviteiten

en van borrels tot geheel
verzorgde feesten; wij verzorgen

alles tot in de puntjes. 
 

SURFSCHOOL CASTRICUM EVENTS
Samen met paviljoen Deining hebben
we de handen ineengeslagen voor het
allerbeste op het gebied van outdoor

events en horeca. 

OVERZICHTELIJKE PRIJZEN

1 uur activiteiten 

1,5 uur activiteiten   

2 uur activiteiten      

3 uur activiteiten

20,- p.p.

25,- p.p.

30 p.p.

35,- p.p.

 

Met ruime keuze uit tal van originele
water- en strand activiteiten maken
we van iedere gelegenheid een feest!

Onze events stel je eenvoudig samen
en hebben een uitstekende prijs.

Vanuit uw wensen komen wij met
een mooi programma op maat. 

GEHEEL VERZORGD 

*Onze prijzen zijn inclusief btw!



         Actief                 Teambuilding                 Competitie                 Rustig

Golfsurfen                

Suppen                     

Raften                     

SUP XL    

Ocean Battle           

2 uur      

1,5 uur   

1,5 uur   

1 uur

1 uur

Ultimate Expedition     

Bamboo Building        

Clinic Slacklinen  

Beachvolleybal            

Beach games              

Zandsculpturen       

Jutters art            

Yoga                       

ONZE ACTIVITEITEN

2 uur                    

1 uur                   

1,5 uur                   

1 uur

1,5 uur

Te boeken als losse activiteit of als samengesteld programma

WATER ACTIVITEITEN

STRAND ACTIVITEITEN

ZEN ACTIVITEITEN

1,5 uur

1,5 uur

1 uur     



De Ocean Battle draait om teambuilding, competitie en heel veel
actie. Samen met je team strijd je in verschillende estafettevormen
tegen je collega's. Surfboards, bodyboards, SUPS en de raft worden

allemaal uit de kast getrokken voor dit heerlijke waterfestijn. 

Onze unieke Expeditie Robinson variant, maar dan gaver dan ooit! 
In een reeks uitdagende spellen en proeven worden inzicht,

behendigheid, kracht en samenwerkingsvermogen volop getest. 
Wie mag zich voor altijd dé ultieme survival master noemen?

Op de SUP-XL staat lol volledig centraal. Samen met je buddies
peddel je op een enorme SUP door de branding. Dit is niet eenvoudig

en er zullen dan ook hilarische momenten ontstaan. Eenmaal op
elkaar ingespeeld is het tijd voor de grote beproeving: golven pakken!

OCEAN BATTLE

ULTIMATE EXPEDITION

Ontdek de kick van het golfsurfen! Surfen spreekt bij iedereen tot de
verbeelding en er is dan ook niets leuker dan deze spectaculaire

sport eens samen met je collega's te ervaren!

Suppen is hot! De combinatie van balans, coördinatie en kracht
maakt suppen een complete ervaring die je voldoende uitdaging zal

bieden. In deze activiteit oefent iedereen op zijn eigen niveau en
zullen er tal van verrassende (spel)elementen worden beoefend.

Actie, bikkelen, teamwork en heel veel lachen. Dit is branding raften
in een notendop. In een grote raft trotseer je de golven door er dwars
doorheen te peddelen! De combinatie van gave oefeningen en spellen

maken dit een super vette activiteit.

GOLFSURFEN

SUPPEN

RAFTEN

SUP-XL



Het strand ligt bezaaid met mooie schatten. Samen speuren we naar
schelpen, stukjes net, hout en andere aangespoelde verrassingen. Dit

alles zullen we in alle rust gaan samenvoegen tot één mooi kunstwerk.

Samen met je teamgenoten heb je het doel om een zo hoog mogelijke
bamboetoren te bouwen. In deze samenwerking is ieders inzet en

creativiteit hard nodig voor een mooi en stabiel bouwwerk.

Niet tussen bomen, maar gewoon boven het zand! In deze workshop 
leren we je stapsgewijs om over een dunne lijn te balanceren. Na een
tijdje heb je de smaak te pakken en loop je zowaar je eerste koord!

Wie aan een sportieve dag op het strand denkt, komt natuurlijk
direct uit beachvolleybal. De zon op je gezicht, je voeten in het zand

en duiken naar de moeilijkste ballen. Beter wordt het niet!

Wie zin heeft in een klassieke sportdag hoeft niet verder te zoeken.
Met een variatie aan vette sporten als ultimate frisbee, voetbal, beach
hockey en volleybal, zetten wij de mooiste sporttoernooien in elkaar!

 In deze bijzondere workshop staan creativiteit, samenwerking en
ontspanning centraal. Door middel van een grote mal maken we een

massieve kubus van zand. Met diverse tools graven, snijden en
schaven we ons vervolgens een weg naar een prachtige zandcreatie! 

YOGA
 In onze mooie stertent verzorgen we een fijne yogales waarin we

heerlijk kunnen ontspannen. De aangeboden houdingen zorgen ervoor
dat je weer helemaal zen en opgeladen bij het paviljoen terugkomt.

BAMBOO BUILDING

SLACKLINING

BEACHVOLLEYBAL

BEACH GAMES

ZANDSCULPTUREN

JUTTERS ART



Hoe lekker is het om na een middag vol
actie op het terras neer te ploffen met een
koud drankje. Om jullie feest compleet te

maken bied Deining daarom fijne
arrangementen aan:

Kom je met minder dan 20 personen, dan wijken de prijzen wat af.
Neem voor meer informatie gerust even contact met ons op.

Heb je je activiteiten en een eventueel borrelarrangement uitgekozen,
dan maken wij voor jou een mooi programma op maat. 

Van vrije keuzeprogramma's tot roulatiesystemen, we zorgen 
ervoor dat jou event altijd super soepeltjes verloopt.

Wil je graag een activiteit aan je programma toevoegen die niet in
ons aanbod staat, laat het weten! In samenwerking met onze

collega's valt namelijk bíjna alles te regelen.

Borrel & Bites    22,50 

Borrel & Bites + Pizza    39,50

        2 uur lang onbeperkt hapjes & drankjes
 

       3 uur lang onbeperkt hapjes en drankjes
       en een houtovenpizza naar keuze

Mocht je specifieke wensen hebben dan
valt alles natuurlijk te regelen. Van high-

tea's tot à la carte dineren, bij Deining
draaien ze nergens hun hand voor om.

ARRANGEMENTEN DEINING

OP MAAT GEMAAKT



Surfschool Castricum is een gezellige surfschool waar een relaxte
sfeer centraal staat. We vinden het belangrijk dat er plezier wordt
gemaakt en zorgen er altijd voor dat iedereen zich bij ons op zijn

gemak voelt. 

Surfschool Castricum en paviljoen Deining zijn super makkelijk te
bereiken. Het ruime parkeerterrein met haar voordelige dagtarief

ligt op een paar minuten loopafstand bij ons vandaan. 

Sinds 2008 verzorgen we al lessen in Castricum aan Zee, waarin 
we jaar op jaar gegroeid zijn tot een professionele en veelzijdige

surfschool. Met onze zorgvuldig opgebouwde lessen, 
het uitstekende materiaal en lekker veel persoonlijke begeleiding

maken van iedere gelegenheid dan ook een feestje!

Ook via de mail en telefoon zijn we eenvoudig te bereiken.
We staan altijd open voor al je vragen en nemen ruim de tijd bij het

afstemmen van je wensen. Je kunt ons op werkuren bereiken via:

OVER ONS

CONTACT

+316 838 559 44 info@surfschoolcastricum.nl


