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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 All you can eat pancakes, 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 All you can eat Pancakes.
14.00 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
Middagprogramma
11:30 uur
Ontvangst met All you can eat pancakes
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, 3-gangen diner of All you can eat Pancakes (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), All you can eat Pancakes of 3-gangen diner wordt geserveerd.
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 All you can eat Pancakes of Barbecue.
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.

Vanaf april 2019 beschikt het Eetcafe over diverse activiteiten als Croquet, Knots hockey, Braingame (hersens krakende beeld puzzels), Pool
biljart, air Hockey, Darts, Mega Twister, Giethoorn-Game (Een tocht vol opdrachten en breinbrekers door Giethoorn). Voor de kinderen is er
een speelzolder, speeltuin, Pannakooi en kindercroquet. U mag vrij gebruik maken van deze activiteiten.

Dit varen in Giethoorn arrangement is inclusief
Ontvangst met 2 Kopjes koffie of thee en ambachtelijke boerenbrok
Huur rondvaartboot, fluisterboot of kano
Barbecue, diner OF all you can eat Pancakes

Prijzen:
Ochtend variant € 27.50 p.p.
Middag variant € 42,50 p.p.
Afternoon variant € 27.50 p.p. - met barbecue of diner € 35.00 p.p.
Avondvariant € 27.500 p.p. - met barbecue of diner € 35.00p.p.
Vanaf 25 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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