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All-in groepsuitje in Giethoorn - Ontdek het waterdorp zelf

Compleet verzorgd groepsuitje in Giethoorn
Ontdek zelf het waterdorp Giethoorn. Met dit all-in arrangement geniet u van een ontvangst, uw eigen punter, een heerlijke picknick voor
tijdens het varen en een heerlijk diner of barbecue bij terugkomst. Kortom een compleet programma geschikt voor ieder groepsuitje.

Programmavoorstel
10.30 uur
Ontvangst in ons restaurant met 2 kopjes koffie of thee en een ambachtelijk appelgebak met slagroom.
11.30 uur
U wandelt naar de punters voor een picknick-punter-puzzeltocht door Giethoorn en over het meer ’t Bovenwijde.
15.00 uur
U heeft gelegenheid om een wandeling te maken, met de mogelijkheid om een museum of galerie te bezoeken.
16.30 uur
U bent weer terug bij ons restaurant voor een consumptie (excl.).
17.00 uur
Tot slot kunt u napraten over deze geslaagde dag tijdens een 3-gangendiner of barbecue bij ons restaurant

Gezellig Restaurant
In het hartje van het mooie waterdorp Giethoorn vindt u ons mooie restaurant. Een sfeervol restaurant waar het goed vertoeven is. Bij ons
restaurant kunt u terecht voor een kopje koffie, lunch of diner en verder verzorgen wij diverse arrangementen voor een gezellig dagje uit met
collega’s, vrienden of familie.
Ons personeel staat de gehele dag voor u klaar en zorgt er voor dat u aan niets ontbreekt.
Direct bij ons voor de deur vertrekken onze rondvaart boten. Vanaf het terras is er altijd wat te zien.
Minder weer? Onze rondvaart boten bieden altijd een passend alternatief, deze zijn bij minder weer overdekt. Ook ons terras maken we indien
mogelijk overdekt zodat uw geboekte uitje door kan gaan.

Bij dit Groepsuitje in Giethoorn is inbegrepen:
2 koffie/thee met gebak of een andere consumptie met gebak
Goed gevulde knapzak met 3 broodjes, frisdrank, mars, salade, fruit
Punter met puzzelroute
3-gangendiner/kinder 3-gangen diner of barbecue (vanaf 10 personen)

Prijzen:
€ 52.50 p.p. bij 4 tot 10 personen
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€ 41.50 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar
€ 50,00 p.p. bij 10 tot 20 personen
€ 39,00 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar
€ 47,50 p.p. bij 20 personen of meer
€ 36,50 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar

Uitbreidingsmogelijkheden / wijzigingen:
Opmerkingen:
Tegen een extra vergoeding van € 6,00 p.p. kan er gekozen worden voor fluisterboten in plaats van punters
Voor senioren is het mogelijk om de punters te vervangen door een rondvaart van 2 uur meerprijs € 10,00 p.p.

Drankjes die tijdens de dag worden genuttigd zijn exclusief.
Dit arrangement is te boeken vanaf 10 personen. Minder personen in overleg mogelijk.
De prijs van dit groepsuitje in Giethoorn is geldig tot en met 31 december 2021.
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