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Ter land, ter zee en in het bos - Veelzijdig groepsuitje in Overijssel

Ter land , ter zee en in het bos
De dag begint in het pittoreske Giethoorn, met een rondvaart en eten, gelegen in het waterrijke en natuurrijke gebied van Kop van Overijssel.
Op eigen gelegenheid verlegt u uw aandachtsgebied van het water naar het bosrijke gebied van de Woldberg achter Steenwijk.

Het programma:
09.30 uur
U wordt ontvangen in ons restaurant met 1 kopje koffie of thee (of 1 x frisdrank) en appelgebak met slagroom.
10.00 uur
Een rondvaart van 1 uur door Giethoorn waarbij u, vlak voor het einde, uitstapt in het dorp om het dorp te bezoeken.
12.00 uur
In ons restaurant wordt een tosti of pannenkoek geserveerd.
12.45 uur
Vertrek naar Fredeshiem (op eigen gelegenheid).
13.00 uur
U wordt ontvangen op de locatie waar de huifkar voor u klaar staat. (tocht duurt 60 minuten).
14.30 uur
Bij terugkomst wordt u ontvangen met 2 x koffie of thee en heeft u aansluitend vrije tijd om het bos in te gaan.
16.00 uur
Aperitief (exclusief) met 3 bitterballen (zijn wel inbegrepen)
17.00 uur
Stamppottenbuffet (winter of zomer)

Dit arrangement is inclusief:
1 x koffie, thee of frisdrank en appelgebak met slagroom
Rondvaart van 1 uur
Tosti of pannenkoek
Huifkartocht
2 x koffie of thee
3 bitterballen
Stamppottenbuffet
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De Prijs bedraagt:
€ 51,00 p.p. (vanaf 12 jaar)
€ 36,50 p.p. (3 t/m 11 jaar)

Bovenstaande prijs is gebaseerd op minimaal 15 personen.
Bij 10-15 personen geldt er een toeslag van € 5,00 p.p.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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