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Hollands Venetië op z'n bourgondisch

Hollands Venetië op z'n Bourgondisch
Beleef het Venetië van Nederland met een bourgondisch tintje. Een afwisselende dag waar bij u zowel Giethoorn zelf als het grote Beulacke
meer gaat ontdekken en de omgeving daartussen.

Het Programma:
11.00 uur Ontvangst in Giethoorn met 2 kopjes koffie of thee en een ambachtelijk appelgebak met slagroom.
11.45 uur De kickbikes staan voor u klaar om via een leuke route ons uniek gebied te verkennen.
12.30 uur Aangekomen bij ons restaurant kunt u bijkomen tijdens en drankje naar keuze (excl.)
13.00 uur Een fluistertocht van 2 uur door Giethoorn, over het meer ’t Bovenwijde en natuurgebied 'de Wieden'. Tijdens de fluistertocht kunt u
genieten van een luxe picknick aan boord.
15.00 uur Weer aan wal gaat u op de kickbike richting Buitenactiviteiten Arendshorst om te gaan boogschieten. Aansluitend gaat u weer terug
naar het restaurant.
17.00 uur Bij aankomst is het heerlijk bijkomen op het terras of in het sfeervolle restaurant waar u lekker kan gaan borrelen (excl.)
18.00 uur Er wordt een uitgebreid Bourgondisch buffet geserveerd
Bij minder dan 25 personen wordt het buffet vervangen door bourgondisch tafelen

Dit arrangement is mogelijk vanaf 10 personen en is inclusief:
2 Koffie/thee met gebak of een andere consumptie met gebak
Luxe picknick
Huur kickbikes/fietsen
Huur fluisterboten
Boogschieten
Bourgondisch buffet of Bourgondisch tafelen

Prijs: € 77.50 p.p. vanaf minimaal 20 personen
De prijs van dit bourgondisch arrangement is geldig tot en met 31 december 2019.
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