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Ontdek de rust tijdens een Avond Rondvaart in het prachtige
Giethoorn

Lekker varen door Giethoorn en omgeving in de avond
Giethoorn te druk? Ontdek hoe mooi Giethoorn kan zijn tijdens een avond rondvaart. Onze rondvaartboot is Elektrisch waardoor jullie
optimaal kunnen genieten van de omgeving. Aan boord wordt u verwend met 2 consumpties en geniet u aansluitend van een heerlijk diner of
barbecue. Ontdek het gemak van snel parkeren, een aanlegsteiger voor de deur en een sfeervol restaurant, ervaar op zijn best.

Programma
18:00 uur Ontvangst met Koffie en Cake
18:30 uur Avond Rondvaart van 1 of van 2 uur door Giethoorn en omgeving onder leiding van een schipper.
De rondvaart van 1 uur gaat door het dorp en over het meer.
De rondvaart van 2 uur gaat door het dorp, over het meer en door natuurgebied de Wieden
Aan boord ontvangt u 2 consumpties
19:30/20:30 uur Afsluitende diner of barbecue

Diner - Barbecue
Barbecue
Varkenssaté/Shaslick/Braadworst/Hamburger/Biefstuk/Gemarineerde kipfilet
2 salades
Satésaus/ Diverse koude sauzen
Stokbrood met kruidenboter
Diner
Goed gevulde groentesoep
Varkenshaas met champignonroomsaus of kabeljauw
Uitgebreid aardappel en groente garnituur
Vanille ijs met vruchten en slagroom

Bij deze avond rondvaart door Giethoorn is inbegrepen:
Ontvanst met koffie/thee en cake
Avond rondvaart van 1 of 2 uur onder begeleiding van een schipper
2 consumpties aan boord van de rondvaartboot
Diner of Barbecue
Bij minder weer is onze elektrische rondvaartboot overdekt en indien nodig verwarmd

Prijzen vanaf 10 personen:
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€ 39.50 p.p. op basis van een 1 uur durende rondvaart
€ 45.50 p.p. op basis van een 2 uur durende rondvaart
Bent u met 20 personen of meer? Dan betaalt u:
€ 37.50 p.p. op basis van een 1 uur durende rondvaart
€ 43.00 p.p. op basis van een 2 uur durende rondvaart
De prijzen van deze avond rondvaart door Giethoorn zijn geldig tot en met 31 december 2020.
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