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Familiedag van A tot Z in Giethoorn met Varen, Fietsen en Eten

Dagje uit in Giethoorn van A tot Z
Een gezellige dag Giethoorn waarbij u ontspannen gaat varen en picknicken en 's middags gaat inspannen op de fiets en met pijl & boog. De
dag wordt afgesloten met een heerlijk diner of uitgebreide barbecue. Oftewel een dagje Giethoorn van A tot Z voor u geregeld.

Het programma
10.00 uur
U wordt ontvangen in ons restaurant met 2 kopjes koffie of thee (of 1 andere consumptie) en appelgebak met slagroom.
11.00 uur
U wordt uitgenodigd om per fluister-punterboot 2 uur of rondvaartboot 1 uur van Giethoorn en de schitterende omgeving te genieten. Met
behulp van een routekaart komt u langs de meest betoverende plekjes!
TIP: Boek er een picknick bij in een Boerenzakdoek die u onderweg kunt nuttigen.
13.30 uur
Bij terugkomst staan de fietsen al voor u klaar voor een mooie fietsroute langs de vele terrasjes en de mooie omgeving van Giethoorn.
Optopneel kunt u onderweg stoppen om te gaan boogschieten. Aansluitend heeft u vrije tijd om het dorp te bezoeken.
17.30 uur
Einde van een mooie dagtocht.
Maar de avond is nog jong, bij terugkomst eerst even lekker borrelen en daarna wordt er een heerlijk 3-gangen diner, barbecue of buffet
geserveerd.

Dit Dagje uit in Giethoorn van A tot Z arrangement is inclusief:
Dagprogramma van 10.00 tot 19.00 uur
2 Kopjes koffie met appelgebak met slagroom
Fluisterboot, punter 2 uur of rondvaart van 1 uur
Fietsen door Giethoorn en de mooie omgeving
Afsluiten met een 3-gangen diner, barbecue of buffet (buffet is mogelijk vanaf 20 personen)

Prijzen:
€ 51,50 p.p. bij 4-10 personen.
€ 49,50 p.p. bij 10 tot 20 personen.
€ 47,50 p.p. bij meer dan 20 personen
€ 37,50 p.p. (voor kinderen van 3-11 jaar)
Optioneel:
- Picknick in Boerenzakdoek a € 12,50 p.p.
- Boogschieten tijdens de fietstocht: € 6,50 p.p.
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Opmerkingen en toeslagen
Voor de keuzemogelijkheid wat betreft het varen en het diner, graag bij boeking doorgeven.
Wilt u 2 uur varen met de rondvaartboot dan is at uiteraard ook mogelijk en is de toeslag € 6,00 p.p.

De prijs van dit Dagje Uit in Giethoorn van A tot Z arrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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