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Lunch med boule, alltid lika kul
Ta en lite längre lunch och passa på att ha lite kul samtidigt. Ät en god lunch
och kasta några klot om det finns banor lediga eller boka upp ett par banor
för garanterat spel tillsamman med en instruktör. Perfekt när man vill göra
något kul med kunder eller personalen. Snabbt, effektivt och mycket prisvärt.
Alla ska ju ändå äta så ta lunchen i besittning och addera en dryg timme på
det så fixar vi mat och en 90 minuters boulespel med instruktör för 289 kr.
Gäller vid minst 6 personer event. Måste förbokas.
Boule är en avslappnad aktivitet som bryter isen och gör det möjligt att prata
om både spelet och andra viktiga saker. Det behövs inget ombyte utan man
kan spela i sina vanliga kläder och man behöver inte vara ett proffs för att
man ska spela bra. Dessutom så hjälper våra grymt trevliga och kunniga
instruktörer er på vägen, med spelregler och tips och tricks för bästa spel.
Boule och lunch finns att boka 10.30-14.00 i Globen och 11.00-14.00 i
Vasastan ni väljer själva om ni vill spela före eller efter lunchen. Ni är klara
på två till tre timmar och har då hunnit med en god lunch, en trevlig aktivitet
och ett givande kundmöte. Snacka om praktiskt!

Boulebar drivs av sanna bouleentusiaster. Det startade som en tågluff genom
Europa. Tre vänner som i en park bland Marseilles ruffa bakgator föll för
boule. Den där jämlika sporten som är så mycket mer än bara en sport. Utan
mer ett sätt att leva, tänka och vara. Gärna över generationer, över en middag
och över ett eller flera glas Pastis. Idag finns 8 stycken Boulebarer i Malmö,
Göteborg, Örebro, Stockholm och Köpenhamn. Och resan har bara börjat. Läs
mer på www.boulebar.se

