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Kids for free - Actieve Familiedag in Overijssel

Familiedag in Overijssel
Heerlijk genieten van de mooie omgeving, terwijl de kinderen kunnen spelen en op z’n tijd kunnen meegenieten. De dag of middag begint met
een lekkere kop koffie met boerenbrok (voor de kinderen chocomel, fristi, appelsap of ranja).
U stapt in de fluisterboten of rondvaartboot voor een tocht van 2 uur. Aansluitend kunt het dorp gaan bezoeken.
Bij terugkomst gaat u lopen over het water en sluit u de dag af met een all you can eat pancakes.

Ochtendprogramma
10.30 uur
Ontvangst met een kopje koffie of thee en boerenbrok.
11.00 uur
U stapt in de fluisterboot voor een tocht van 2 uur door Giethoorn.
13.00 uur
Bij terugkomst kunnen de kinderen gaan lopen op het water en aansluitend kunt u gaan genieten van All you can eat Pancakes, waarbij u
ruime keuze heeft aan koude en warme garnituren.
13.45 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
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.

Middagprogramma
13.30 uur
Ontvangst met een kopje koffie of thee en boerenbrok.
14.00 uur
U stapt in de fluisterboot voor een tocht van 2 uur door Giethoorn.
16.00 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
17.30 uur
Bij terugkomst kunnen de kinderen gaan lopen op het water en aansluitend kunt u gaan genieten van All you can eat Pancakes, waarbij u
ruime keuze heeft aan koude en warme garnituren. Wilt u liever barbecuen, dan is dat ook mogelijk.

Speciaal voor de kinderen
Wij beschikken over een speeltuin, speelweide, diverse kinderfaciliteiten en een recreatieruimte
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Onbeperkt fristi, chocomel, appelsap of ranja
Voor de durfals lopen op het water
Pannenkoek naar keuze

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met warme consumptie en boerenbrok
Huur fluisterboot 2 uur
Lopen op het water
All you can eat Pancakes

Prijzen:
Ochtendprogramma: € 32,50 p.p.
Middagprogramma: € 32,50 p.p. (met barbecue € 45,00)
Deze prijs is op basis van minimaal 2 volwassenen.
Kinderen t/m 11 jaar zijn vrij van kosten (maximaal 1 kind per volwassene).
De prijs voor deze familiedag in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2019.
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