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Compleet Dagje Uit in de Weerribben - Fietsen en Fluisteren door
de natuur

Compleet Dagje Uit in de Weerribben
Ervaar en ontdek het Nationaal Park de Weerribben-Wieden op diverse wijzes. U kunt kiezen voor de ouderwetse en ludieke Eendje/Dafje,
met de fiets of kickbike, per fluisterboot of kano.

Ontdek de mooiste plekjes in het Nationaalpark
U wordt ontvangen in ’t Binnenhof met 2 kopjes koffie of thee en appelgebak met slagroom. Vervolgens stapt u op een vervoermiddel naar
keuze en gaat u aan de hand van een leuke route door de Weerribben-Wieden. Onderweg stopt u in Kalenberg bij Pieter Jongschaap op waar
u gaat fluistervaren of kanoën. Bij vertrek krijgt u een uitgebreide picknick mee dus deze kunt u nuttigen wanneer u wenst.
Aansluitend vervolgt u uw route weer naar het restaurant waar u de dag afsluit met een 3-gangen diner, barbecue of buffet.

Voorbeeld programma
10.00 uur
Ontvangst met 2 kopjes koffie of thee en appelgebak met slagroom.
11.00 uur
Met het door u gekozen vervoermiddel gaat het gebied ontdekken. Alles onder het genot van een picknick. Indien u kiest voor de solex of
Dafje, dient iedereen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Onderweg stopt u in Kalenberg voor een fluistertocht van 1,5 uur. Aansluitend vervolgt u uw route.
17.00 uur
Borrelen bij ’t Binnenhof (optioneel)
17.30 uur
Het 3-gangen diner, buffet of barbecue wordt geserveerd. Tijden zijn uiteraard in overleg aanpasbaar.

Bij dit complete dagje uit in de Weerribben is inbegrepen:
2 Kopjes koffie of thee en appelgebak met slagroom
Routes met puzzeltocht
Huur vervoermiddel naar keuze (zie verschillende + tarieven)
Uitgebreide picknick
Huur fluisterboot

Compleet Dagje Uit in de Weerribben - Fietsen en Fluisteren door de natuur

Pagina 1/2

Kanotochtinoverijssel.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
3-gangen diner, buffet of barbecue
Tijdens uw verblijf mag u vrij gebruik maken van het zwembad en andere sportfaciliteiten

Prijs: met eigen vervoer € 47,50 p.p.
- Met (houten) fiets + € 10,00
- Met elektrische fiets + € 25,00
- Met Dafje + € 37.50 - 57,50
- Tandem + € 12.50

Optioneel bij te boeken:
Het programma is eventueel uit te breiden met andere activiteiten als boogschieten, lopen op het water, paintball, Ik hou van Holland
feest en tal van andere mogelijkheden.
Combineer dit arrangement met overnachten in luxe villa's op het aangrenzende villapark zowel in de weekenden mogelijk als in
midweken (ook mogelijk als 3 daags arrangement)

De prijzen van dit compleet verzorgde dagje uit in de Weerribben zijn geldig tot en met 31 december 2019.
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