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Varen in Giethoorn - Gieters Barbecue en Buffet

Gieters barbecue en buffet arrangement
Geniet van een de schitterende omgeving, bezoek de pittoreske dorpskern en verken de omgeving per punter, fluisterboot,
rondvaartboot of kano. Aansluitend kunt u genieten van een luxe hamburger menu, een uitgebreide buffet of barbecue.

Programma:
Ochtendprogramma:
10.00 uur
Ontvangst met 2 kopjes koffie en ambachtelijke boerenbrok met slagroom.
10:30 uur
Een rondvaart van 2 uur, een kanotocht of een fluistertocht van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
12:30 uur
Bij terugkomst kunt u genieten van een luxe hamburger menu - Create your own Burger met side dish naar keuze
14.00 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
Middagprogramma
11:30 uur
Ontvangst met een luxe hamburger menu - Create your own Burger met side dish naar keuze
12:30 uur
Een rondvaart van 2 uur, een kanotocht of een fluistertocht van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
14:30 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
17.30 uur
Borrel (exclusief) in Eetcafe Giethoorn.
18.00 uur
Barbecue of buffet (mogelijk vanaf 15 personen)
Afternoon arrangement
13.30 uur
Ontvangst met 2 kopjes koffie of thee en boerenbrok
14.30 uur
Een rondvaart van 2 uur, een kanotocht of een fluistertocht van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
16.30 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken
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17.30 uur
Borrel (ex)
18.00 uur
De barbecue (zelf grillen), Luxe hamburger menu of buffet
Avondprogramma:
16:00 uur
Ontvangst met een warme consumptie en Boerenbrok
16:30 uur
Een rondvaart van 2 uur, een kanotocht of een fluistertocht van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
18.30 uur
Bij terugkomst een Luxe hamburger menu, Barbecue of buffet
20.30 uur
Afsluituing met een warme consumptie naar keuze

Opmerkingen:
Tijden zijn in overleg aanpasbaar
Dit arrangement is het gehele jaar mogelijk.
Vanaf november t/m maart is alleen varen met de verwarmde rondvaartboot mogelijk.
Drankjes tenzij vernoemd, zijn niet inbegrepen.

U kunt vrij gebruik maken van:
- Speelzolder met ballenbak, megablocks, airhockey en biljart
- Puntergolf - Ludieke variant op het bekende golfspel met een Gieterstintje
- Gietersbowlen - Bowlen in de openlucht op zijn Gieters
- Tower of Giethoorn - Mega toren van Pisa gebasseerd op Giethoorn
- Breinbrekers - Diverse denk en doe opdrachten
- Speeltuin en Pannakooi

Dit varen in Giethoorn arrangement is inclusief
Ontvangst met 2 Kopjes koffie of thee en ambachtelijke boerenbrok
Huur rondvaartboot, fluisterboot of kano
Barbecue, buffet OF luxe hamburger menu

Prijzen:
Ochtend variant € 29.50 p.p.
Middag variant € 45.00 p.p.
Afternoon variant € 29.50 p.p. - met barbecue of diner € 36.00 p.p.
Avondvariant € 29.50 p.p. - met barbecue of diner € 36.00 p.p.
Vanaf 15 personen is ook een buffet mogelijk.
kinderprijs (3 t/m 11 jaar) is € 25.00 p.p. voor alle varianten
De prijzen van dit Varen in Giethoorn arrangement zijn geldig tot en met 31 december 2019.
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