
RECREATIE HOEVE
HAPPY BALANZ

VAKANTIE | ZAKELIJK 
WELLNESS | COACHING

B&B | Bedrijfsuitjes | Wellness | Vergaderingen | 
Trainingen | Vakantie | Opleidingen | Cursussen 

| Workshops | Coaching | 

Recreatiehoeve Happy Balanz is een luxe accomoda-
tie, geschikt voor diverse doeleinden en doelgroepen.

Wat is er bij ons te vinden;

•  Luxe groepsvilla, voor bv. een fijn familieweekend,  
   teambuilding of meerdaagse cursus

•  Sfeervol vergaderen, training of workshop tot in 
   de puntjes verzorgd  

•  Vakantiebestemming, er even tussen uit samen en 
   genieten van de omgeving, een jacuzzi, massage 
   en alle voorzieningen in de wellnesstuin

•  Landelijk gelegen, tussen pitoreske dorpjes en 
   dichtbij diverse grotere steden

•  Prettige sfeer, gemoedelijk en genieten in alle rust
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Miva voorzieningen

Zowel de luxe groepsvilla als B&B zijn geschikt voor 
mindervaliden. Met sanitaire voorzieningen op de 
begane grond, extra ruime badkamers en een lift.  

Coaching | Cursus | Workshop

•  Persoonlijke coaching 
•  Bedrijf-coaching
•  Meeting breaks
•  Intuitieve cursussen
•  Workshops

Wilt u er even tussenuit voor een week, midweek 

of weekend? Of het nu is voor een lekker weekje 

weg een groepsuitje, een romantisch weekendje 

weg, om de vele wandel- en fietsroutes of om al 

dat moois in Overijssel te ontdekken.... bij Recrea-

tiehoeve Happy Balanz bent u aan het juiste adres. 

Graag helpen wij u verder om uw vakantie com-

pleet te maken. Wij zijn het gehele jaar geopend!

Een sfeervolle suite met jacuzzi en regendouche, 
luxe kamer met badkamer of een kamer met grote 
badkamer geschikt voor mindervaliden. 

We bieden vanuit onze accommodatie de mogelijk-
heid voor fietsverhuur.

VAKANTIE / B&B

Voor een prachtige locatie in een natuurlijke 
rivierenlandschap van de IJsselvallei vindt u bij ons 
een uitstekende ruimte om per dagdeel te vergade-
ren of te kiezen voor een 24 uurs bijeenkomst waar 
ook luxe overnachtingen mogelijk zijn. 

Tevens is onze locatie zeer geschikt voor teambuil-
ding, bedrijfsuitjes of meerdaagse trainingen. 

Wellicht heeft u een geheel eigen programma, maar 
uiteraard kunnen wij deze ook voor u samenstellen.
Wij bieden diverse Meeting breaks en stellen ook 
diverse programma’s geheel op maat voor u samen.

U verenigt het zakelijke met het aangename en 
drinkt uw koffie tijdens de pauze op ons zonneterras.

Een ontspannend verblijf in een prachtige omgeving.
Wij maken het compleet met onze wellnessactivitei-
ten zowel binnen als buiten in de wellnesstuin. 

Ook kunt u gebruik maken van faciliteiten zoals een 
heerlijke ontspanningsmassage, hotstone of klank-
massage. 

•  Whirlpool

•  Binnen en buitensauna

•  Wellness-tuin met luxe-ligbedden

•  Klankmassage

•  Massagestoel

•  Hotstone massage

•  Ontspanningsmassages

•  Energetische massage

ZAKELIJK WELLNESS
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