Giethoornavontuur.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

Ontspannend heen en Inspannend terug - Varen, Punteren en
Picknicken in Giethoorn

Dagje inspannen en ontspannen
In het hartje van het mooie waterdorp Giethoorn vindt u ons sfeervolle restaurant waar het goed verpozen is. De gemoedelijke sfeer,
nostalgische uitstraling en voortreffelijke keuken staan daar garant voor. Naast de diverse mogelijkheden voor à la Carte en koffietafels
verzorgen wij ook meetings en diverse arrangementen. Ons restaurant is het hele jaar geopend en biedt het hele jaar passende
arrangementen. Dus ook in de winter kunt u bij ons terecht.

Het programma
U kunt zowel ’s morgens als ’s middags starten. U begint met een kopje koffie of thee en appelgebak met slagroom bij typische giethoorn
restaurant.
Nog even ontspannen ... U vaart met de rondvaartboot, onder begeleiding van een deskundige schipper in +/- 45 minuten naar de voor u
klaar liggende originele houten ’Gieterse’ punters.
Dan inspannen!!!!!! In de punters neemt u plaats met ca. 5-6 personen en vaart u op traditionele manier zelf terug. U krijgt een vaarroute
mee, die u langs de mooiste plekjes in Giethoorn brengt. De route duurt 2 à 3 uur, afhankelijk van uw puntertechniek. Uw eventuele picknick
gaat mee aan boord.
Weer ontspannen ... Bij het eindpunt van de route (punterbedrijf Broer) staat een echt Gieters drankje voor u klaar. U wandelt langs de
dorpsgracht met leuke musea en terrasjes en eindigt bij ons restaurant .
Tot slot: Eventueel wordt in er in ons restaurant uw diner, barbecue of koud-warm buffet geserveerd.

Dit fantastische dagje uit in Giethoorn is inclusief:
Koffie/thee met gebak
Rondvaart naar de punters
Huur punters en route kaart
Gieters drankje
Picknick

Prijzen:
€ 42,50 p.p. bij minimaal 4 personen
€ 39,50 p.p. bij groepjes van 10 tot 20 personen.
€ 37,50 p.p. vanaf 20 personen
€ 35,00 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar

Andere suggesties:
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Het is mogelijk de Picknick te laten vervallen en te vervangen door andere mogelijkheden zoals:
Eenvoudig diner: € 46,50 p.p.
€ 35,00 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar

Luxe diner € 54,50 p.p.
€ 35,00 Kinderen 3 t/m 11 jaar

Barbecue of Menu van haas/Kabeljauw: € 49,00 p.p.
€ 35,00 p.p. kinderen 3 t/m 11 jaar

Buffet koud warm (vanaf 20 personen) € 54,50 p.p.
€ 35,00 kinderen 3 t/m 11 jaar

Extra bij te boeken is de picknick voor € 12,50 p.p.
De prijs van dit fantastische dagje uit in Giethoorn is geldig tot en met 31 december 2021.

Ontspannend heen en Inspannend terug - Varen, Punteren en Picknicken in Giethoorn

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

