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Varen in Giethoorn - Gieters Barbecue en Buffet

Heerlijk varen in een bootje naar keuze en lekker samen eten in Giethoorn
Geniet van de schitterende omgeving, bezoek de pittoreske dorpskern en verken de omgeving per punter, fluisterboot, rondvaartboot of
kano. Aansluitend kunt u genieten van een luxe hamburger menu, een uitgebreide buffet of barbecue.

Keuze uit 4 starttijden programma's
Ochtendprogramma:
10.30 uur
Ontvangst met 2 kopjes koffie en ambachtelijke boerenbrok
11.15 uur
Een rondvaart van 1 uur of een kanotocht/tocht met fluisterboot of punter van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
12:15/13.15 uur
Bij terugkomst kunt u genieten van een luxe hamburger tijdens Build your own Burger met side dish naar keuze
Aansluitend kunt u het dorp te bezoeken.
Middagprogramma:
11:30 uur
Bij terugkomst kunt u genieten van een luxe hamburger tijdens Build your own Burger met side dish naar keuze
12:15 uur
Een rondvaart van 1 uur of een kanotocht/tocht met fluisterboot of punter van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
13:15/14.15 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
17.30 uur
Borrel (exclusief) in Eetcafe Giethoorn.
18.00 uur
Barbecue of buffet (mogelijk vanaf 15 personen)
Afternoon arrangement:
13.30 uur
Ontvangst met 2 kopjes koffie of thee en boerenbrok
14.30 uur
Een rondvaart van 1 uur of een kanotocht/tocht met fluisterboot of punter van 2 uur door Giethoorn en omgeving.
15.30/16.30 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken
17.30 uur
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Borrel (ex)
18.00 uur
De barbecue (zelf grillen), Build-your-own-burger-driegangen-menu of buffet (min. 15 pers)
Avondprogramma:
16:00 uur
Ontvangst met een warme consumptie en Boerenbrok
16:30 uur
Een rondvaart van 1 uur of een kanotocht/tocht met fluisterboot of punter van 2 uur door Giethoorn en omgeving
17.30/18.30 uur
De barbecue (zelf grillen), Build-your-own-burger-driegangen-menu of buffet (min. 15 pers)

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.

U kunt vrij gebruik maken van:
Speelzolder met ballenbak, megablocks, airhockey en biljart
Gietersbowlen - Bowlen in de openlucht op zijn Gieters
Tower of Giethoorn - Mega toren van Pisa gebaseerd op Giethoorn
Breinbrekers - Diverse denk en doe opdrachten
Speeltuin en Pannakooi

Dit varen in Giethoorn arrangement is inclusief
Ontvangst met 2 Kopjes koffie of thee en ambachtelijke boerenbrok
Huur rondvaartboot, fluisterboot of kano
Barbecue, buffet, Build your own Burger of Build-Your-Own-Burger-3-gangenmenu
Geef bij uw reservering door of u het ochtend, middag, afternoon of avondprogramma wenst

Prijzen:
Ochtend variant € 31,50 p.p.
Middag variant € 53,50 p.p.
Afternoon variant € 36,00 p.p. (met alleen build-your-own met side side dih (1-gang) € 31,50 p.p.)
Avondvariant € 36,00 p.p. (met alleen build-your-own met side side dih (1-gang) € 31,50 p.p.)
Kinderprijs (3 t/m 11 jaar) is € 25,00 p.p. voor alle varianten.
Bovenstaande is al te boeken vanaf 6 personen.
Vanaf 15 personen is ook een buffet mogelijk.
Wij varen alleen met privé boten. Afhankelijk van gezamelijke huishoudingen kunnen er tussen de 4 en 20 personen aan boord.
Prijs bij de rondvaarten is afhankelijk van het aantal personen die mee kunnen op 1 boot.
De prijzen van dit Varen in Giethoorn arrangement zijn geldig tot en met 31 december 2020.
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