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Een actief dagje uit in Giethoorn met dit afwisselende groepsuitje!

Actief op de fiets en op het water
Tijdens dit actieve dagje in Giethoorn gaan jullie van allerlei leuke activiteiten doen. U wordt gezellig ontvangen, stapt vervolgens op de fiets
om een mooie tocht te maken. Onderweg gaat u boogschieten en als u terugkomt gaat u gezellig samen dineren. Kortom, voor een familiedag
of familiefeestje een leuk dagje uit.

Het programma:
10.00 uur
Ontvangst in Giethoorn met 2 kopjes koffie of thee en een ambachtelijk appelgebak met slagroom.
11.00 uur
U stapt op de fiets om naar de punters of fluisterboten te gaan om Giethoorn vanaf het water te gaan verkennen.
Voor onderweg krijgt u een goed gevulde picknick mee verpakt in een boerenzakdoek.
13.30 uur
Bij terugkomst gaat u per fiets de omgeving ontdekken. Onderweg gaat u boogschieten.
17.00 uur
U bent weer terug bij ons restaurant voor een consumptie (exclusief).
17.30 uur
Tot slot kunt u napraten over deze geslaagde dag tijdens een 3-gangendiner menu C (rundercarpaccio met tomatendressing en
parmezaanse kaas, varkenshaas met een saus van spek en ui of Schotse zalmfilet uit de oven en frisse salade, aardappel- en
groentegarnituur, heerlijke coupe ijs) of heerlijke barbecue in het gezellige restaurant.
Voor de kinderen wordt een kinder 3-gangenmenu geserveerd of zijn er kinderplates mogelijk.

Bij dit dagje uit in Giethoorn is inbegrepen:
2x Koffie/thee met gebak of een andere consumptie met gebak
Goed gevulde knapzak met 3 broodjes, frisdrank, mars, salade, fruit
Fiets een mooie route naar de bootverhuurder
Huur fluisterboten of punters
Uitleg boogschieten & schieten 10 pijlen
3-gangen Diner menu C of barbecue (bij 15 of meer personen)

Prijzen:
€ 65,00 p.p. bij meer dan 20 personen
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€ 49,50 (kinderen van 3 t/m 12 jaar)
€ 67,50 p.p. bij 10 - 20 personen
€ 52,00 p.p. (kinderen van 3 t/m 12 jaar)
€ 70,00 p.p. bij 4 tot 10 personen
€ 54,50 p.p. (kinderen van 3 t/m 12 jaar)
De prijzen van dit dagje uit in Giethoorn zijn geldig tot en met 31 december 2021.
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