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ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN
Reserveringsnummer

Gezelligheid in Giethoorn
Programma
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Jullie worden rond 11 uur verwelkomd met koffie of thee
(2 kopjes) en huisgemaakt appelgebak met slagroom.
Vervolgens gaan jullie de wateren van Giethoorn en
omgeving verkennen met een electroboot (duur: hele dag).

Prijzen:
Per persoon

€ 74,50 p.p.

Minimum deelname:
2 personen

Een picknickmand gevuld met drinken en allerlei huisgemaakt
lekkers gaat mee voor onderweg.
Wanneer jullie uitgevaren zijn gaan jullie op ons terras
genieten van een heerlijk 3-gangen diner, welke jullie zelf
op de BBQ bereiden. Is het niet echt BBQweer?
Geen probleem! Dan gaan jullie gewoon lekker genieten
van ons “Leuk voor z'n twee” 3-gangen menu.
Bijzonderheden
– De keuken van De Sloothaak werkt met de best
producten, liefst afkomstig uit Nederland.
– We verzoeken jullie persoonlijke wensen vanwege dieet,
allergie of overtuiging op voorhand door te geven, zodat
we er rekening mee kunnen houden.

Schelpen & Sieradengalerie

GLORIA
MARIS
GIETHOORN

Loop binnen en beleef de schoonheid van
de rijkdom onder water!
- Schelpen uit alle wereldzeeén
- Unieke collectie sieraden
- Hebbedingetjes voor jong en oud
- Vrolijke zomermode

LUCKY LUCK
ARRANGEMENT
‘n spannende
speurtocht
Goudzoeken
Mexicaanse
Kristalbollen
kraken

GRATIS ENTREE

BINNENPAD 115 - 8355 BV - GIETHOORN
Tel 0521-361582 - Gloria-maris@hotmail.com
WWW.GLORIA–MARIS.NL eigen aanlegsteiger!

Museum • Winkel • Groothandel
Mineralen • Fossielen • Edelsteen sieraden

Binnenpad 43 • Giethoorn • www.deoudeaarde.nl

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Dropping arrangement
Programma
15.00 uur - Koffie bij restaurant Hollands Venetië
Wij serveren 2x koffie met appelgebak en slagroom
15.30 uur - Dropping met de rondvaartboot
In een geblindeerde rondvaartboot varen wij u naar een
voor u nog onbekende locatie in Giethoorn. Deze tocht
duurt ongeveer 30 - 45 minuten.
16.15 uur - Vervolg dropping in traditionele punters
Aangekomen op de dropplaats, stapt u over in de punters
die hier voor u klaarliggen. Deze punters moeten, per groep
van maximaal 8 personen, met een punterboom voortgeduwd
worden. Wie komt als eerste weer terug? Voor het geval u
verdwaalt, krijgt u een “nood-envelop”mee!

Prijzen:
Volwassen
Kinderen

€ 44,50 p.p.
€ 30,25 p.p.

Minimum deelname:
15 personen
Tijdsduur:
+/- 5 uren
Uit te breiden met:
Drankenarrangement
vanaf € 13,75 p.p. en
nagerecht vanaf € 5,00 p.p.

18.00 uur - De barbecue
Schouderkarbonade, hamburger, speklap, varkenshaassaté
en kipspies, rauwkostsalade, huisgemaakte huzarensalade.
Diverse warme en koude sauzen, stokbrood met kruidenboter
en friet.
Kinderen hebben de keuze uit onze kindermenu’s.
Als een kind mee wil eten met de barbecue is de
meerprijs € 6,25

Van Geytenhorn naar Giethoorn
Ontdek alles over Giethoorn, kom te weten hoe het dorp
ontstaan is, hoe zijn de grachtjes ontstaan en nog veel meer.
Tijdens de rondvaart, het bezoek aan het museum en met
de puzzeltocht komt u alles te weten over ons bijzondere dorp.

Prijzen:
Volwassen
Kinderen

€ 43,75 p.p.
€ 28,50 p.p.

Programma

Minimum deelname:
15 personen

14:00 uur - Ontvangst bij Restaurant Hollands Venetië
Wij serveren koffie met Gieterse brok.

Tijdsduur:
+/- 5 uren

14.30 uur - Rondvaart puzzeltocht met museumstop
Met de (verwarmde) rondvaartboot vertrekt u voor een
mooie tocht door het dorpje Giethoorn en over het meer
Het Bovenwijde.

Uit te breiden met:
Drankenarrangement
vanaf € 13,75 p.p. en
nagerecht vanaf € 5,00 p.p.

Onderweg krijgt u een puzzeltocht met vragen en breinbrekers
die u moet beantwoorden. Halverwege de tocht wordt gestopt
bij museum ‘t Olde Maat Uus, een museum met alles over
Giethoorn van toen naar nu.
17.00 uur - Traditioneel buffet
Een heerlijk uitgebreid buffet bestaande uit:
Varkenshaas in roomsaus, kibbeling met ravigotesaus en
schnitzel met gebakken spek & ui. Gebakken aardappelen,
frites, twee warme groenten en rauwkostsalade.
Kinderen hebben de keuze uit onze kindermenu’s.
Als een kind mee wil eten met het buffet is de
meerprijs € 8,25

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com
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Giethoorn ALL-IN arrangement
Het programma:
10:00 uur – Ontvangst met koffie
Wij serveren koffie of thee (onbeperkt) met Gieterse Brok.
10.30 uur – Puzzeltocht per fluisterboot
U gaat er met een boot op uit. U krijgt een route mee met
diverse vragen en breinbrekers. ( ook mogelijk in punters )
12.30 uur – De “Gieterse” broodmaaltijd
Deze bestaat uit: Witbrood, bruinbrood, roggebrood,
krentenbrood en beschuit. Diverse soorten vleesbeleg, kroket,
kaas, roomboter, jam en hagelslag. Hierbij kunt u onbeperkt
koffie/ thee nuttigen.

Prijzen:
Volwassenen
Kinderen

€ 65,00
€ 45,00

Minimum deelname:
15 personen
Tijdsduur:
+/- 5 uren

13.30 uur – Rondvaart + bezichtigen dorp Giethoorn
Onder begeleiding van een ervaren schipper vaart u door
het dorp Giethoorn en over het meer “Het Bovenwijde”.
14.15 uur – Onderweg stopt de rondvaartboot voor een
dorpsbezichtiging Wandelen door het dorp, langs grachten
en over nostalgische bruggetjes.
16.30 uur – Vervolg Rondvaart
17.00 uur – 3-gangendiner
Tomaten- of groentesoep, schnitzel of heek, geserveerd
met aardappelen en verschillende soorten groenten.
IJs als dessert. Kinderen hebben de keuze uit een kindermenu
Tijdens dit 3-gangendiner zijn de consumpties onbeperkt.
19.00 uur – Einde Arrangement

Familiedag Giethoorn
Een leuke familiedag in Giethoorn met voor elk wat wils.
Het dorp verkennen met een boot, een spannende
handboogwedstrijd en heerlijk samen eten.

Prijzen:
Volwassenen
Kinderen

Programma

Minimum deelname:
12 personen

14.00 uur - Aankomst bij Restaurant Hollands Venetië
U wordt ontvangen met koffie met appelgebak
14.30 uur - Puzzeltocht per boot
U gaat er met de boot op uit. U krijgt een route mee met
diverse vragen en breinbrekers. U heeft de keuze of de groep
met punters ( tijdsduur 2 uur) of fluisterboten ( tijdsduur 1.5 uur )
gaat varen.

€ 42,50
€ 27,50

Tijdsduur:
+/- 5 uren
Uit te breiden met:
Drankenarrangement
vanaf € 13,75 p.p. en
nagerecht vanaf € 5,00 p.p.

16.30 uur - Handboogschieten
Het handboogschieten bestaat uit:
- Uitleg handboogschieten
- Wedstrijdronde met 10 pijlen per persoon
17.30 uur - Pannetjesfestival
Het pannetjesfestival bestaat uit:
Pannetje kip, vlees en vis, gebakken aardappels, frites,
2 warme groentes en een frisse salade
Kinderen hebben de keuze uit onze kindermenu’s.
Als een kind mee wil eten met de barbecue is de
meerprijs € 6,25

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Giethoorn van A tot Z
Programma
10.00 uur - Ontvangst bij de Rietstulp
U wordt ontvangen bij de Rietsulp met 2 kopjes koffie of thee
(of 1 x frisdrank) en appelgebak met slagroom.
11.00 uur - Varen door Giethoorn met picknick
U wordt uitgenodigd om per boot (fluisterboot, punter of
rondvaartboot) van Giethoorn en de schitterende omgeving
te genieten. Met behulp van een routekaart komt u langs de
meest betoverende plekjes! Aan de inwendige mens is ook
gedacht; een goed gevulde picknick in een boerenzakdoek
is aan boord, zodat u onderweg of op het centraal gelegen
eiland midden in het Bovenwijde heerlijk kunt lunchen.

Prijzen:
Volwassen
€ 65,00 p.p.
Kinderen (3-12jr) € 49,50 p.p.
Minimum deelname:
20 personen
Toeslag 10-20 personen
+ € 2,50 p.p.
Tijdsduur:
+/- 9 uren

13.30 uur - Fietstocht door Giethoorn & boogschieten
Teruggekomen bij “de Rietstulp” staan de fietsen voor u klaar
om Giethoorn en de schilderachtige dorpjes in de omgeving
te ontdekken. Onderweg stopt u bij “Buitenactiviteiten
Arendshorst “ om onder toeziend oog van deskundige
begeleiding te gaan boogschieten.
17.30 uur - 3 gangen Diner
Bij terugkomst eerst even lekker borrelen en daarna
wordt een 3-gangendiner geserveerd, bestaande uit:
Rundercarpaccio, Varkenshaas met een saus van
spek-ui of Kabeljauwfilet in kruidenolie met uitgebreid
garnituur en een sorbet na.

Combinatie arrangement
Programma
10.30 uur - Ontvangst bij Restaurant De Rietstulp
Ontvangst in “de Rietstulp” met 2 kopjes koffie of thee
en een ambachtelijk appelgebak met slagroom.
11.30 uur - Punter-Puzzeltocht
U wandelt naar de punters voor een picknickpunter-puzzeltocht door Giethoorn en over het
meer ’t Bovenwijde.
15.00 uur - Dorpswandeling
U heeft gelegenheid om een wandeling te maken,
met de mogelijkheid om een museum of galerie
te bezoeken.
16.30 uur - Consumptie
U bent weer terug bij “de Rietstulp” voor een
consumptie. (excl.)

Prijzen:
Volwassen
€ 47,50 p.p.
Kinderen (3-12jr) € 35,50 p.p.
Minimum deelname:
20 personen
Dit arrangement is ook mogelijk
met minder personen:
4 - 10 personen + € 5,00 p.p.
10 - 20 personen + € 2,50 p.p.
Tijdsduur:
+/- 8 uren
Overig:
fluisterboot i.p.v. punters
+ € 3,50 p.p.

17.00 uur - 3-gangen diner
Tot slot kunt u napraten over deze geslaagde dag
tijdens een 3-gangendiner in restaurant “de Rietstulp’.
Groentesoep, Varkenshaas met champignonroomsaus of
kabeljauwfilet in kruidenolie met uitgebreid garnituur en
een sorbet na.
Voor de kinderen soep vooraf gevolgd door friet met
een keuze in een frikadel/kroket/kuikenschnitzel met
appelmoes en mayonaise.

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com
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High Tea arrangement
Programma

Prijzen (vanaf 10 personen):
Volwassen
€ 30,50 p.p.
Kinderen (3-12jr) € 18,50 p.p.

Ontvangst bij De Rietstulp
U wordt ontvangen met koffie of thee met speculaas

Minimum deelname:
10 personen

Rondvaart
Vervolgens maakt u een rondvaart van een uur onder
begeleiding van een deskundige schipper

Toeslag 2-9 personen
+ € 2,50 p.p.

High Tea
Bij terugkomst staat er een uitgebreide High tea voor u
klaar bestaande uit:
- Diverse Engelse melanges
- Muffins
- Scones
- Zoete en hartige sandwiches
- Cake
- Quiches
- Tartelettes
- Luxe koekjes
- Zoet gebak
- Toast met Cheddar
- Ambachtelijk brood
- Marmelade
- Clotted cream.

Romantisch fluisteren
Programma

Tijdsduur:
+/- 4 uren
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10.00 uur - Ontvangst in restaurant "de Rietstulp"
Met 1 kopje koffie of thee (of 1 andere consumptie naar
keuze) en ambachtelijk appelgebak met slagroom.
10.30 uur - romantisch fluisteren
U meldt zich aan de wal voor een tocht met een
fluisterboot door Giethoorn, met een luxe picknickmand
aan boord.
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Prijzen:
per persoon

€ 79,50 p.p.

Minimum deelname:
2 personen
Tijdsduur:
+/- 9 uren

13.00 uur - Vrije tijd om het dorp te bezichtigen.
Op vertoon van de voucher kunt u museum "de Oude
Aarde" bezoeken.
16.30 uur - Borrel (exclusief) in restaurant "de Rietstulp".
17.00 uur - Een verrassing 3-gangenmenu.
Opmerking:
- Het diner is te vervangen door een dagmenu (- € 11,50)
- Het programma is ook om 13.00 uur te beginnen.
(vrije tijd van 16.00-17.00 uur)
Ook mogelijk:
1 x koffie of thee met appelgebak
Picknick in boerenzakdoek en 2½ uur fluistervaren,
zonder museum en diner.
Prijs € 37,50 p.p. (Bij 2 personen)

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com
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Giethoorn by Boat
Genieten van het Venetië van het Noorden in een
ruime en comfortabele sloep. Onderuitgezakt in zachte
kussens verkent u Giethoorn en vaart u over het
meer het Bovenwijde.
Programma:
11.00 uur - Ontvangst bij Boat Rental Giethoorn.
Hier kunt u gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.
11.10 uur - Sloepvaren met picknickmand
Er op uit in een luxe sloep, onderweg kan u genieten van
een picknick mand met heerlijke streek lekkernijen, koffie,
thee, fris en bonbons.
+ gratis kaart van Giethoorn

Prijzen:
Per Persoon

€ 16,40 p.p.

Minimum deelname:
4 personen
Tijdsduur:
+/- 2 uren
Sloepen voor:
4, 6, 8 en 12 personen

13.00 uur - Einde arrangement
Optie:
Hier kunt u ook nog een prachtige fietstocht aan toe
voegen door de Weerribben-Wieden voor een meerprijs
van € 8,95 per persoon.

Giethoorn by Night
Varen door de grachten van Giethoorn en onder de
vele typische bruggetjes. Ontdek het pittoreske Giethoorn
zoals u het nog niet gezien heeft.

Prijzen:
Per Persoon

Programma

Minimum deelname:
4 personen

18:30 uur - Ontvangst bij Boat Rental giethoorn
Op onze ruime parkeerplaats is ruimte genoeg voor uw auto.

Tijdsduur:
+/- 3 uren

18.40 uur - Sloepvaren met een goedgevulde mand
Geniet van een romantische avondtocht door Giethoorn.
Voor onderweg heeft u warme en koude drankjes mee,
heerlijke streeklekkernijen en bonbons.
+ warme plaids
+ gratis kaart van Giethoorn

Sloepen voor:
4, 6, 8 en 12 personen

21.30 uur - Einde arrangement

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

€ 17,75 p.p.
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Rondvaart met Illy Koffie & Koek
Stap aan boord voor een uitgebreide rondvaart door
Giethoorn. Varend langs de kleine rietgedekte boerderijtjes
kunt u genieten van een echte Illy koffie met koek

Prijzen:
Per Persoon

Programma:

Tijdsduur:
+/- 1,5 uren

€ 11,75 p.p.

14.00 uur - Ontvangst bij Boat Rental Giethoorn.
Hier kunt u gratis parkeren op de ruime parkeerplaats.
14.10 uur - Rondvaart door Giethoorn
Met deze gezellige groepsrondvaart ontdekt u
heel Giethoorn. Geniet aan boord van Illy Koffie & koek
15.30 uur - Einde arrangement

Diner on Board
Ontdek het pittoreske Giethoorn en geniet onderweg van
een heerlijk en verrassend driegangen diner en een
rondvaart onder leiding van een gids.

Prijzen:
Per Persoon

Programma

Tijdsduur:
+/- 2,0 uren

18.15 uur - Ontvangst bij Hotel Giethoorn.
Nabij het hotel is een ruime parkeerplaats waar u gratis
kunt parkeren.
19.00 uur - Rondvaart
Geniet van een gezellige rondvaart en ontdekt
heel Giethoorn. Aan boord geniet u van heerlijke gerechten.
20.15 uur – Einde rondvaart en arrangement.
Optie:
Geniet u liever van een lunch of high tea? Ook dat behoort
tot de mogelijkheden. We helpen u graag een passend
arrangement samen te stellen.

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

€ 19,75 p.p.

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Giethoorn naar eigen keuze
Programma
10.00 uur - Ontvangst bij Restaurant Smit Giethoorn
Ontvangst met 2 kopjes koffie en appelgebak.
10.45 uur - Rondvaart door Giethoorn
Rondvaart door Giethoorn met uitleg over het dorp
door de schipper Of speurtocht per punter of fluisterboot.
12.00 uur - Koffietafel
Uitgebreide koffietafel met diverse soorten brood en
beleg, incl. kroket en soep.
13.00 uur - Speurtocht met punter of fluisterboot ( 2 uren )

Prijzen:
Per persoon v.a. € 22,50
Minimum deelname:
10 personen
Tijdsduur:
+/- 6 uren
Uit te breiden met:
Deze gevarieerde dag kunt
u afsluiten met een
barbecue, diner of buffet

Keuzprogramma ( Prijzen zijn meerprijzen ):
in plaats van de speurtocht met punter of fluisterboot ( 2 uren )
- Fietsen, punteren, fluistervaren of kanoën ( 3 uren )
met een route + € 1,50 p.p.
- Fietstocht, handboogschieten of boerengolf + € 6,00 p.p.
- Puntertocht met stop bij punterwerf Schreur
voor rondleiding en uitleg over ambachtelijke
bouw van Gieterse punters + € 4,00 p.p.
- Fotopuzzeltocht per punter of fluisterboot met onderweg
stop voor handboogschieten. + € 5,00 p.p.
- Droppingtocht: u wordt in een geblindeerde rondvaartboot
in 30 minuten naar een onbekende locatie gebracht van
waar u met een punterboot terug moet
zien te komen + € 4,00 p.p.

Giethoorn in actie
Programma
10.00 uur - Ontvangst bij Restaurant Smit Giethoorn
Ontvangst met 2 kopjes koffie en Krentewegge
10.45 uur - Punterspeurtocht met picknickmand
Aansluitend maakt u een speurtocht met de punter
(of kano). Voor onderweg krijgt u een goed gevulde
picknickmand mee, die genuttigd wordt op een
onbewoond eiland.

Prijzen:
Per persoon

€ 36,00

Minimum deelname:
10 personen
Tijdsduur:
+/- 7 uren

13.00 uur - Fietstocht met 2 stops
Terug bij C.R. Smit verwisselt u de boot voor de fiets en
maakt u een fietstocht door Giethoorn en de
natuuromgeving.
Handboogschieten
Onderweg stapt u af om uw benen en armen te strekken
tijdens een spelletje handboogschieten (met instructie).
Boerengolf
Op de terugweg maakt u een stop bij Histo Mobil in
Dwarsgracht voor boerengolf, incl. 1 consumptie.
Dit arrangement is uit te breiden met ( Prijs is meerprijs ):
Heerlijke barbecue met onbeperkt drinken
(excl. buitenlands gedestilleerd) + € 33,00 p.p.

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com
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Pitch en putt en Giethoorn
Programma
11:00 uur - Ontvangst bij Pitch & Putt
Ontvangst met koffie/thee en cake. Na de koffie worden
de teams ingedeeld en start de activiteit (9 holes).
Na een korte instructie loopt u de baan op om de eerste
bal te slaan. Het spel wordt gespeeld op een kleine golfbaan.
Van de afslag tot de vlag varieert de lengte van de holes
tussen de 30 en 70 meter. Deze relatief kleine afstand maakt
hetspelen van Pitch&Putt geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar.

Prijzen:
Per persoon

€ 54,50

Minimum deelname:
10 personen
Tijdsduur:
+/- 7 uren

13:00 uur - einde gevolgd door een lunch
14:00 uur - Vertrek per eigen vervoer naar Giethoorn
14:30 uur - Punterpuzzeltocht
( kan ook per fluisterboot, kano of zeilpunter )
Het karakteristieke vaartuig voor Giethoorn is de Gieterse
punter. Dit is een open boot dat plaats biedt aan 5 á 6
personen. In de grachten moet u de zogenaamde ‘
punterboom’ gebruiken om de boot voort te duwen.
Langs ruisende rietkragen en idyllische dorpjes vaart u
door schitterden natuurgebieden.
16:30 uur - Weer aan vaste wal en aanvang diner
(barbecue of warm-koud buffet tevens mogelijk)

Ontdek Giethoorn en solextour
Programma
10.00 uur - Ontvangst bij Restaurant Smit Giethoorn
U wordt hier onvangen met koffie met lekkernij.
10.30 uur - Solextour
Tijdens de koffie krijgt u uitleg over de solextocht
die u leidt door door de prachtige omgeving.
13.00 uur - Royale koffietafel
14.00 uur - (Zeil)punteren door Giethoorn
Er op traditionele wijze op uit met een speurpuzzeltocht of
fluistervaren met onderweg vrije tijd om het centrum van het
dorp uitgebreid te bezoeken
17.00 uur - Barbecuebuffet
Aansluitend een barbecuebuffet en de prijsuitreiking.
.

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

Prijzen:
Per persoon

€ 69,00

Minimum deelname:
15 personen
Tijdsduur:
+/- 8 uren

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Lekker sportief het water op
Programma
13:00 uur - Ontvangst met onbeperkt koffie & thee
verschillende thee soorten, verse munt en honing.
Met kleine stukjes huisgemaakt appelgebak, arretjescake
en Gieterse soes zodat men alles kan proeven.
13:45 uur - Punterpuzzeltocht
U krijgt van één van onze medewerkers uitleg over het
authentieke punteren en klootschieten, waarna u dit in
groepjes van 4 tot 6 personen zelf gaat doen. U krijgt een
route d.m.v. een puzzeltocht mee om Giethoorn te
ontdekken. Een overlevingspakket (blikjes en repen)
mag niet ontbreken.
14:30 uur - Klootschieten op het water
U puntert naar het zwemmerseiland op het Wiede, waar u
het drankje en reep kunt nuttigen. Wanneer u zover bent
om weer terug te gaan, beginnen we met het klootschieten
op het water (een oud Hollands balspel maar dan te water).
U probeert met uw team met een reddingsboei of ankerboei
in zo weinig mogelijk worpen het eindpunt te bereiken.
15:30 uur - Handboogschieten
Bij terugkomst bij De Fanfare gaat u boogschieten en wie is
dan de beste Wilhelm Tell? Wie raakt de appel? De winnaars
krijgen een glaasje Fanfarebitter om te proosten op hun
overwinning.

Prijzen:
Personen 12 > jaar
Kinderen 5-11 jaar
Kinderen 1-4 jaar

€ 24,50
€ 16,00
€ 6,00

Minimum deelname:
15 personen
Bij slecht weer hebben we
altijd een alternatief
Tegen een meerprijs van
€ 6,50 p.p. begint u met een
boerenbroodbuffet i.p.v.
met koffie een gebak.

Fanfare
GRAND

CAFÉ

GIETHOORN

Ontdek Giethoorn bij de Fanfare
Programma
13.00 uur - Ontvangst in het bekende Grand Café Fanfare,
van de gelijknamige film van Bert Haanstra, met onbeperkt
koffie en thee met zelfgemaakte appelgebak.
13:30 uur - Rondvaart door Giethoorn
Daarna gaat u Giethoorn bekijken vanaf het water in onze
elektrische rondvaartboot. Onze schipper vertelt u leuke
wetenswaardigheden over het dorp en vaart met u door
de grachten en over het Wiede.
14:30 uur - Wandeling door Giethoorn
U heeft daarna de tijd om Giethoorn wandelend te verkennen,
waarbij u natuurlijk Schelpengalerie Gloria Maris niet mag
missen. Ook leuk is het “Museum Giethoorn”,
de stichting heeft 25 jaar geleden de oude boerderij gekocht
en deze weer helemaal ingericht zoals het er 100 jaar geleden
uitzag. En er is er ook nog de Oude Aarde, hier vindt u heel
veel verschillende stenen en mineralen, maar ook de
lavabollen die u met een grote notenkraker open kunt kraken.
16:00 uur - Oud Hollandse Spelletjes
Bij terugkomst bij Fanfare gaat u gezellig oudhollandse
spelletjes spelen. Welke groep haalt de beste scores bij
sjoelen, het trekbiljart, de spiraal enz.
17:00 uur - Na afloop van de oudhollandse spelletjes staan
er lekker boerenjongens of home made ijstea op u te wachten

Prijzen:
Personen 12 > jaar
Kinderen 5-11 jaar
Kinderen 1-4 jaar

€ 19,50
€ 13,00
€ 5,00

Minimum deelname:
15 personen
Tegen een meerprijs van
€ 6,50 p.p. begint u met een
boerenbroodbuffet i.p.v.
met koffie met appelgebak

Fanfare
GRAND

CAFÉ

GIETHOORN

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Arrangement rondje Giethoorn
Programma
10:30 uur - Ontvangst bij de Fanfare met onbeperkt
koffie / thee en arretjescake met slagroom.
11:00 uur - Daarna gaat u per fluisterboot een puzzeltocht
maken door het dorp, u krijgt een drankje mee voor onderweg
met fleecekleed om lekker op of onder te zitten in het
natuurgebied of op het eiland.
(elk ½ uur langer varen € 8,50 per boot ).

Prijzen:
Personen 12 > jaar
Kinderen 5-11 jaar
Kinderen 1-4 jaar

€ 21,50
€ 14,00
€ 5,50

Minimum deelname:
4 personen
Bij slecht weer hebben we
altijd een alternatief !

12:30 uur - U stopt bij de Witte hoeve waar u na het varen een
lekkere Oud Hollandse Pannenkoek met stroop, poedersuiker,
marmelade, geraspte kaas, of boerenjongens.
13:30 uur - Wandeling door het dorp naar de Fanfare waar u
ook nog even kunt kijken bij Gloria Maris en eventueel een
drankje bij de Fanfare kunt drinken.

Avond Giethoorn met rondvaart
Programma
17:30 uur - Lekkere saté van gemarineerde kip
met satésaus in een pannetje met friet en sla.
18:00 uur - Daarna gaat u aan boord van een rondvaart
boot met schipper die een uur gaat varen door het dorp
en ons Nationaal Park Weerribben Wiede, u krijgt een
drankje mee voor onderweg.

Prijzen:
Personen 12 > jaar
Kinderen 5-11 jaar
Kinderen 1-4 jaar

€ 22,50
€ 14,50
€ 5,75

Minimum deelname:
15 personen

20:00 uur - Terug bij de Witte Hoeve voor een kopje koffie
of warme chocomelk.
BBQ ipv sate € 8,50 meerprijs wilt u beginnen met
midgetgolf meerprijs € 4,00

Arrangement varen
Programma
15:30 uur - Ontvangst bij de witte hoeve een drankje
met 2x bittergarnituur
16:00 uur - Daarna gaat u per fluisterboot een
puzzeltocht maken door het dorp, u krijgt een drankje
mee voor onderweg met fleecekleed om lekker op
of onder te zitten
18:00 uur - terug bij de Witte hoeve u kunt eventueel
een lekkere pannenkoek van de kaart komen eten

Prijzen:
Personen 12 > jaar
Kinderen 5-11 jaar
Kinderen 1-4 jaar

€ 15,50
€ 10,00
€ 4,00

Minimum deelname:
10 personen
Bij slecht weer hebben we
altijd een alternatief !

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Schoolreis/ Kleine beurs arrangement
Voor scholen en groepen organiseren wij al v.a €10,00 p.p een
leerzame, actieve dag op en rond het water, incl. eten en
drinken.

Prijzen:
Per persoon

Programma

Minimum deelname:
10 personen

10.00 uur - Ontvangst met koffie, thee of fris met krentewegge
10.30 uur - Puzzeltocht met punter
Een enthousiast, ervaren, team van instructeurs leert u alles
over hoe te varen in een punter.
13.30 uur - Bezichtigen centrum Giethoorn
Wandelen door het dorp, langs grachten en over
nostalgische bruggetjes. Onderweg komt u langs diverse
bezienswaardigheden (musea, galeriëen, pottenbakkerij en
winkels )die u kunt bezoeken.

€ 11,00 p.p.

Tijdsduur:
+/- 7 uren
Wat ook mogelijk is:
Meerprijs i.p.v. een maaltijd:
- Plate menu + € 5,00 p.p.
- 3 gangen menu + € 14,25 p.p.
- Barbecue + € 17,50 p.p.
(min. 20 pers.).

15.30 uur - Heerljke maaltijd bij Recreatiebedrijf Geythorn
Maaltijd bestaat uit patat met mayo, frikandel of kroket en
soft ijsje na.
In plaats van een punter kunt u ook kiezen om de
puzzeltocht te doen in een:
- Canadese kano 3-persoons | meerprijs + € 1,50 p.p.
- Electroboot 7-persoons | meerprijs + € 1,50 p.p. (2 uren varen)
Extra toevoegingen:
- Picknick pakket + € 7,50 p.p.

Fietsen en varen door Hollands Venetië
U fietst langs grachten en over bruggetjes. Bij Broer
Botenverhuur liggen authentieke eikenhouten Gieterse
punters voor u klaar. U gaat een prachtige puzzeltocht door
Giethoorn punteren. Onderweg zijn er plekjes genoeg voor
een gezellige picknick. Na het inleveren van de boten fietst u
naar Recreatiebedrijf ‘Geythorn’ voor een heerlijk plate menu.

Programma
10.30 uur - Ontvangst met koffie en appeltaart.
11.00 uur - Op de fiets naar Giethoorn.
Fietsen door een mooi natuurgebied.
11.30 uur - Punteren door Hollands Venetië met picknick.
Aankomst bij Broer Botenverhuur. Hier krijgt u instructies en
leert u punteren en varen in een authentieke Gieterse punter.
Met een punterpuzzeltocht vaart u door een prachtig
natuurgebied. Onderweg zijn er veel plekken om uw
picknick te nuttigen.

Prijzen:
Per persoon

€ 34,50 p.p.

Minimum deelname:
10 personen
Tijdsduur:
+/- 7 uren
Wat ook mogelijk is:
Meerprijs i.p.v. Plate menu:
- 3 gangen menu + € 10,00 p.p.
- Barbecue + € 13,50 p.p.
(min. 20 pers.)
Uit te breiden met:
- Gieterse borrel + € 1,75 p.p.

14.30 uur - Fietsen door Hollands Venetië.
Terug bij Broer Botenverhuur, vanuit hier fietst u langs diverse
bezienswaardigheden ( waar u langs kunt gaan ) naar
Recreatiebedrijf ‘Geythorn’.
15.30 uur - Plate menu bij Recreatiebedrijf ‘Geythorn’.
Met z´n allen genieten van een heerlijk plate menu Schnitzel.

Voor vragen en reserveringen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Varen & Huifkartochtarrangement
Varen met een fluisterboot door Giethoorn, een unieke
waterdorp met zijn grachten, bruggetjes en een prachtig
natuurgebied. Aansluitend een huifkartocht maken door
het mooie gebied van Weerribben-Wieden.

Programma
10.00 uur - Ontvangst met 2x koffie en appeltaart
10.45 uur - Varen met een fluisterboot
Tijdens de koffie wordt de vaarroute en de boten uitgelegd.
U vaart in een fluisterboot een mooie route door het dorp
en het prachtige natuurgebied.
12.00 uur - Uitgebreide koffietafel
Terug bij Recreatiebedrijf Geythorn staat een uitgebreide
koffietafel voor u klaar.

Prijzen:
Per persoon

€ 43,50 p.p.

Minimum deelname:
15 personen
Tijdsduur:
+/- 5 uren
Uit te breiden met:
- Plate menu € 7,50 p.p. extra
- 3 gangen menu
€ 17,50 p.p. extra
- Barbecue
+ € 21,00 p.p. extra

13.30 uur - Huifkartocht
Een huifkar staat voor u klaar. U gaat op een unieke
manier door het natuurgebied weerribben-wieden.
Onderweg krijgt u nog een traditionele versnapering
aangeboden.

All-inclusive arrangement
Een dag volledig verzorgd zonder extra kosten!

Programma
10.00 uur - Rondvaart door Giethoorn.
U stapt in de rondvaartboot voor de langste en mooiste
rondvaart van Giethoorn
10.45 uur - Koffie of thee met appeltaart.
Een stop in het centrum van Giethoorn, waar u wordt
ontvangen met koffie of thee (onbeperkt) met appeltaart.
11.30 uur - Bezichtigen centrum Giethoorn
Wandelen door het dorp, langs grachten en over
nostalgische bruggetjes. Onderweg komt u langs diverse
bezienswaardigheden (musea, galerieen, pottenbakkerij,
winkels )die u kunt bezoeken.

Prijzen:
Per persoon

€ 59,50 p.p.

Minimum deelname:
15 personen
Tijdsduur:
+/- 10 uren
Wat ook mogelijk is:
Meerprijs i.p.v. 3-gangen-diner:
- Barbecue + € 4,00 p.p.
(min. 20 pers.)
Uit te breiden met:
- Gieterse borrel + € 1,75 p.p.

12.30 uur - Uitgebreide koffietafel
Terug bij Recreatiebedrijf Geythorn, voor een uitgebreide
koffietafel. Hierbij kunt u onbeperkt koffie/ thee nuttigen.
13.30 uur - Varen met een fluisterboot, kano of punter.
Wij hebben een mooie puzzeltocht voor uitgezet.
17.30 uur - Uitgebreid 3-gangen diner
Tijden dit 3-gangen diner naar keuze zijn de consumpties
onbeperkt
19.30 uur - Vervolg rondvaart
Met de rondvaartboot vaart u verder, door het dorp en over
het meer, terug naar het beginpunt.

Voor vragen en reserveringen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Familie-arrangement
Programma
11.00 uur – Natuur rondvaart met lunch aan boord
Tijdens deze rondvaart in onze lounge rondvaartboot maakt
u een prachtige tocht onder de bruggetjes door van het dorp
Giethoorn. Aansluitend varen we naar het, alleen via het water
bereikbare, natuurgebied. Bovendien zal de boot afmeren
bij de uitkijktoren. De schipper heeft een aantal kijkertjes bij
zich waarmee u vanaf de toren neerkijkt op het fraaie
landschap.

Prijzen:
Volwassenen
Kinderen

€ 37,25 p.p.
€ 31,75 p.p.

Maximale deelname:
30 personen

Tijdens deze prachtige route kunt u genieten van een heerlijke
lunch. De lunch bestaat uit een broodje ham, broodje kaas,
krentenbol, stuk fruit, drankje naar keuze en een candybar.
Op vrijdag, zaterdag en zondag is het mogelijk de
lunch uit te bereiden met een kopje heerlijke goulashsoep
met een kaiserbroodje voor € 6,00 p.p.
13.00 uur – Minigolf
Minigolf bestaat uit een:
√ Wedstrijdronde op de 18-holes minigolfbaan
√ Prijsuitreiking
14.00 uur – Pauze op ons terras met een consumptie
14.30 uur – Punter-puzzeltocht
Met een punterboot gaat u er op uit. U krijgt een route mee
met diverse vragen en breinbrekers. Het team met de meeste
goede antwoorden wordt beloond.

ARENDSHORST
BUITENACTIVITEITEN

16.30 uur Einde arrangement

Middagarrangement
Programma
12.00 uur - Twaalfuurtje
Een kop soep, kroket, twee belegde broodjes en koffie,
thee of een glas melk.
13.00 uur - Fluister-puzzeltocht
Vanaf Arendshorst Buitenactiviteiten gaat u er met een
boot op uit. U krijgt een route mee met diverse vragen en
breinbrekers.

Prijzen:
Volwassenen
Kinderen

€ 29,75 p.p.
€ 26,75 p.p.

Minimum deelname:
4 personen

14.30 uur - Prijsuitreiking puzzeltocht met consumptie
Bij terugkomst is de prijsuitreiking met voor iedereen een
consumptie en een leuk presentje voor het winnende team.
15.00 uur - Handboogschieten
U krijgt uitgebreid uitleg over hoe u moet handboogschieten,
ook tijdens het schieten kunt u van onze ervaren instructeur
wat tips & tricks verwachten.
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met 10 pijlen
√ Prijsuitreiking
16.00 uur - Minigolf
Minigolf bestaat uit een:
√ Wedstrijdronde op de 18-holes minigolfbaan
√ Prijsuitreiking
17.00 uur – Einde arrangement

ARENDSHORST
BUITENACTIVITEITEN

Voor vragen en reserveringen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Schattenjacht
Programma
15.00 uur – Koffie of thee met een koek naar keuze
Wij serveren koffie of thee met een plak cake, stroopwafel,
gevulde koek of Gieterse brok.
15.30 uur – Schattenjacht in punters
Vanaf Arendshorst Buitenactiviteiten start u uw zoektocht.
Op verschillende locaties in Giethoorn liggen schatten
verstopt. Na het startsein begint de zoektocht naar deze
schatten die u alleen kunt vinden met behulp van een
GPS-ontvanger.

Prijzen:
Volwassenen
Kinderen

€ 29,00 p.p.
€ 27,00 p.p.

Minimum deelname:
15 personen

Deze schatten in de vorm van munitiekistjes zijn onder meer
gevuld met snacks en drankjes waar u na het vinden
welverdiend van kunt genieten. Het is echter zo dat degene
die ‘het eerst komt, het eerst maalt’. Een competitieve
bezigheid met aan het einde voor iedereen een leuk
aandenken.
17.30 uur – Borrelen op ons terras
Onder het genot van twee drankjes en twee warme
hapjes nog even gezellig nazitten.
18.30 uur - Einde arrangement

ARENDSHORST
BUITENACTIVITEITEN

Eigen Boot arrangement
Programma
10.00 uur - Ontvangst met koffie of thee en appelgebak
Wij serveren koffie of thee en appelgebak.
10.30 uur - Fluistervaren met picknickmand
Met een fluisterboot gaat u er op uit. U krijgt een routekaart
mee. Onderweg zijn er diverse afmeermogelijkheden om
van uw picknick te genieten. Inhoud picknickmand: broodje
ham, broodje kaas, krentenbol, melk, jus d’orange,
salade, fruit, soep, koffie en thee.

Prijzen:
Volwassenen
Kinderen

€ 48,50 p.p.
€ 47,50 p.p.

Minimum deelname:
5 personen

14.00 uur - Handboogschieten
U krijgt uitgebreid uitleg over hoe u moet handboogschieten,
ook tijdens het schieten kunt u van onze ervaren instructeur
wat tips & tricks verwachten.
√ Uitleg handboogschieten
√ Wedstrijdronde met 10 pijlen
√ Prijsuitreiking
15.00 uur - Borrelen op het terras
Onder het genot van twee warme hapjes en twee
drankjes gezellig ervaringen uitwisselen.
16.00 uur - Minigolf
Minigolf bestaat uit een:
√ Wedstrijdronde op de 18-holes minigolfbaan
√ Prijsuitreiking

ARENDSHORST
BUITENACTIVITEITEN

17.00 uur - Einde arrangement

Voor vragen en reserveringen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Fluisterboot dagtocht

Reserveringsnummer

ZWA001

Programma

Prijzen:

11.00 uur - Ontvangst bij het Zwaantje
U wordt ontvangen met kopje koffie of thee en een
stukje appelgebak met slagroom.

Keuze 1
Per persoon

€ 47,50

Keuze 2
Per persoon

€ 57,50

Keuze 3
Per persoon

€ 72,50

17.00 uur - Keuze maaltijd inclusief 2 consumpties
De hele groep dient 1 keuze te maken v.w.b. de maaltijd,
dus iedereen bijvoorbeeld pannenkoeken of grillen; bij de
diners is het wel mogelijk te kiezen uit de verschillende
hoofdgerechten, hiervan wordt de keuze door ons op de
dag van het arrangement opgenomen. Drankjes van het
Hollandse assortiment (pils, fris, wijn, psv, binnenlands
gedestilleerd)

Keuze 4
Per persoon

€ 59,50

Keuze 5
Per persoon

€ 65,00

1. Pannenkoek:
Onze pannenkoeken worden op ambachtelijke wijze en in
roomboter gebakken, geserveerd 1 naturel per persoon met
stroop, poedersuiker, kaas en ham OF Frites met kroket met
saus (tevens kindermenu tot 12 jaar).

Tijdsduur:
+/- 8 uren

2. Pannenkoekenbuffet
Soep, naturel pannenkoeken zoveel u lust die u zelf op
smaak kunt maken met de div. koude en warme toppings
zoals geb. spekjes, uien, champignons, kaas, ham, salade,
slagroom en een coupe ijs.

Ook mogelik
met sloep ipv standaard
fluisterboot + € 22,50 p.p.

12.00 uur - Varen met een fluisterboot
Varen met een fluisterboot met routekaart en voor
onderweg een lunchpakketje (broodje kaas, ham,
krentenwegge, frisdrank)

Minimum deelname:
4 personen

Bij te boeken
zwemvest €5,-- p.v.

3. Lavasteengrillen
Binnen bbq aan de tafels met ingebouwde barbecues.
In buffetvorm diverse vleessoorten waaronder lamskotelet,
varkensfilet, biefstuk, kip- en kalkoenfilet, vis: zalm, boter-,
zwaardvis, tonijn. Inclusief soep, stokbrood, frites,
kruidenboter, rauwkostsalade en sauzen. Alle vlees- en
vissoorten zijn onbewerkt en daarom goed passend
bij een glutenvrij dieet.
4. Driegangen diner A
Vooraf krijgt u soep geserveerd. Als nagerecht een
coupe ijs of kopje koffie. Met frites & salade.
Hoofdgerecht keuze uit: wienerschnitzel, kipschnitzel,
scholfilet of vegetarisch gerecht.
5. Driegangen diner B
Vooraf krijgt u soep geserveerd. Als nagerecht een coupe
ijs of kopje koffie. Met frites & salade
Hoofdgerecht keuze uit: vlees of vis van de dag
(bourgondisch gebraad, biefstuk, zalm,
lamsfilet) of vegetarisch gerecht.

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN
Reserveringsnummer

Fietsen en fluistervaren

ZWA002

Programma

Prijzen:
Volwassen
€ 39,50 p.p.
Kinderen (3-5) € 20,00 p.p.
Kinderen (6-11) € 29,95 p.p.

10.00 uur - Ontvangst bij het Zwaantje
Ontvangst met kopje koffie of thee en een stukje
appelgebak met slagroom

Minimum deelname:
4 personen

11.00 uur - Fietsen door Giethoorn op de tandem
Brug op, brug af op de tandem voor de dorpstocht
Giethoorn - Dwarsgracht. De totale route is ± 18 km maar
kan heel gemakkelijk ingekort worden tot max. 10 km.
Mochten er niet genoeg tandems beschikbaar zijn dan
staat er een gewone fiets voor u klaar.

Tijdsduur:
+/- 7 uren
Dit programma kunt u tegen
meerprijs verlengen met een
afsluitende avond maaltijd.

13.30 uur - Koffietafel
De koffietafel staat voor u klaar inclusief koffie, thee,
(karne-)melk, div. brood en beleg, kop soep en kroket
15.00 uur - Varen met een fluisterbootje
Varen met een fluisterboot met routekaart
Voor families met kleine kinderen (beperkt) beschikbaar:
kinderzitje achter (meerprijs € 5,00 p.st.) en kinderfietsen
(20, 22, 24 en 26 inch). Kinderzitjes kunnen NIET op de tandem.

Romantisch Giethoorn
Programma

Reserveringsnummer

ZWA003
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11.00 uur - Ontvangst bij het Zwaantje
Ontvangst met 2 kopjes koffie of thee en een stukje
appelgebak met slagroom.
11.30 uur - Varen door Giethoorn
Varen met een fluisterbootje met routekaart

Prijzen:
per persoon

€ 72,50 p.p.

Minimum deelname:
2 personen
Tijdsduur:
+/- 8 uren

11.30 uur - Met de tandem verder
Op de tandem het overige deel van Giethoorn verkennen
inclusief luxe gevulde picknickmand
17.00 uur - Diner naar keuze
Ter afsluiting een diner naar keuze met verrassings nagerecht
inclusief 2 drankjes tijdens de maaltijd
Optioneel
Arrangement met elektrische fiets (trapondersteuning) in
plaats van tandem meerprijs €25,- per fiets.

Inlichtingen en boekingen: www.giethoorn.com | Telefoon 0521 360099 | info@giethoorn.com

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Varen & Barbecueën
Programma
13.30 uur - Ontvangst bij De Grachthof.
Ontvangst met een welkomstdrankje.
14.00 uur - Varen met een:
• Fluisterboot, punter of kano
(2 uur)
• Elektrische rondvaartboot
(1 uur)
Ontdek na uitleg door één van onze medewerkers Giethoorn
en haar natuurrijke omgeving, met behulp van een puzzeltocht
of vaarroute. Of stap aan boord van één van onze overdekte
elektrische rondvaartboten en laat u rondvaren door een
ervaren schipper.

Prijzen:
Per persoon

€ 32,50 p.p.

Minimum deelname:
15 personen

16.00 uur - Bezichtiging Giethoorn.
Eenmaal terug aan wal kunt u een prachtige wandeling
maken langs diverse museums en winkeltjes.
17.30 uur - Barbecue Standaard
Terug bij De Grachthof, is het tijd is voor een drankje op
het terras. Ter afsluiting van deze dag is het nu tijd voor de
goed verzorgde barbecue die ambachtelijk en zorgvuldig is
bereid. Tijdens de barbecue vindt de prijsuitreiking plaats
voor het winnende team (in geval van puzzeltocht).
Keuzemogelijkheden:
In plaats van Barbecue Standaard :
- Barbecue Vlees & Vis
+ € 3,00 p.p.
- Barbecue De Luxe
+ € 6,00 p.p.
- Warm/koud buffet Standaard + € 0,00 p.p.
- Warm/koud buffet uitgebreid + € 4,00 p.p.

Varen met picknick & fietsen
Programma
10.30 uur - Ontvangst bij De Grachthof.
Ontvangst met kop koffie/thee en appeltaart met slagroom.
11.00 uur - Varen met een
(inclusief goed gevulde picknickmand):
• Fluisterboot, punter of kano (2 uur)
Ontdek na uitleg door één van onze medewerkers Giethoorn
en haar natuurrijke omgeving, met behulp van een puzzeltocht
of vaarroute. De goed gevulde picknickmand kunt u
onderweg gezamenlijk nuttigen.

Prijzen:
Per Persoon

€ 32,50 p.p

Minimum deelname:
15 personen

13.30 uur - Fietstocht door Giethoorn en omgeving (+/- 20 km).
Terug aan wal bij De Grachthof ruilt u de boot om voor een
fiets met kaart en de fietstocht kan beginnen.
15.30 uur - Bezichtiging Giethoorn.
Na de fietstocht kunt u een prachtige wandeling maken
langs diverse museums en winkeltjes.
Keuzemogelijkheden:
In plaats van picknick:
- Brunchbuffet + € 10,00 p.p.
- Lunchtafel met soep en kroket + € 5,00 p.p.
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ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Loungeboot met High Tea
Programma
11.30 uur - Ontvangst bij De Grachthof
Ontvangst met een welkomstdrankje en een muffin.
12.00 uur - Loungeboottocht door Giethoorn (2 uur).
Hierna vertrekt u voor een vaartocht door Giethoorn
en het natuurgebied met onze unieke elektrisch
aangedreven loungeboot, waarbij een ervaren
schipper u vertelt over de bezienswaardigheden
in Giethoorn.

Prijzen:
Per persoon

€ 37,50 p.p.

Minimum deelname:
15 personen

14.00 uur - Bezichtiging Giethoorn.
Eenmaal terug aan wal kunt u een prachtige
wandeling maken langs diverse museums en winkeltjes.
15.00 uur - High tea time
Terug bij De Grachthof is er een heerlijke high tea
voor u bereid. Kleine gerechtjes van zoet, hartig en
fruitig. Kortom heerlijk genieten.
17.00 uur - Einde programma
Keuzemogelijkheden:
In plaats van loungeboottocht:
- Loungeboottocht (1 uur)
-/- € 3,50 p.p.
- Fluisterboot, punter of kano
-/- € 5,00 p.p.

Mediterraans Giethoorn
Programma
10.30 uur – Ontvangst
Ontvangst met kop koffie/thee met Spaanse Churros
11.00 uur – Varen met een punter of fluisterboot.
Bevaar na uitleg door één van onze medewerkers het meer
van Giethoorn, met behulp van een puzzeltocht of vaarroute.
Mediterrane picknick voor onderweg
Sandwich iberico ham & zongedroogde tomaatjes, Sandwich
manchegokaas & gegrilde paprika, Spaanse huzarensalade,
Gazpacho, koude tomatensoep, Tinto, spaanse rode wijn met
citroenwater, Voor kinderen appelsap of sinaasappelsap
14.00 uur – Bijkletsen en dorpsbezichtiging
U wordt weer terug verwacht waar de boten weer
ingeleverd worden. U heeft ruim de tijd om het dorp te
bezichtigen 17.00 uur - verzamelen voor een drankje (exclusief)
18:00 uur – Uitgebreid tapas-buffet
Sharing Tapas:
Woud oerbrood met aioli, roomboter & zeezout, Pata negra,
chorizo & seranoham, Huisgemarineerde olijven, Warm
gerookte Zalm met kruidenroomkaas, Salade van geitenkaas
met honing, amandel & peer, Gamba’s in knoflook, Sesam
kippenpootjes, Krielaardappeltjes met mojosaus, Knoflook
champignons, Spare ribs met aioli & chilisaus, Langzaam
gegaard buikspek met honing
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Prijzen:
Per Persoon

€ 55,00 p.p

Minimum deelname:
15 personen

ARRANGEMENTEN IN GIETHOORN

Ontdek Giethoorn
Programma:

Prijzen:
Per persoon € 17,50 p.p.

12.30 uur – Ontvangst met koffie met een soes
Bij aankomst ontvangt u een heerlijke kop koffie of kop
thee met onze bekende Gieterse Soes.

Minimum deelname:
2 personen

Vanaf ons terras kunt u de fluisterbootjes en
rondvaartboten al voorbij zien varen en proeft u al een
beetje van de sfeer.
13.00 uur – Rondvaart Giethoorn
Na uw kop koffie ligt de rondvaartboot klaar en maakt u
een rondvaart van ongeveer een uur door het prachtige
dorp.
Onze schipper vertelt u meer over de historie en de mooie
plekjes die u onderweg tegenkomt.
14.00 uur – Dorpsbezichtiging
Na de rondvaart kunt u er lekker zelf op uit, om lopend het
dorp beter te verkennen.
Tijd zelf in te vullen
Bij terugkomst staat er een drankje en een portie
bittergarnituur voor u klaar en kunt u nog lekker in onze
Brasserie of op het terras genieten.

BRASSERIE

High Tea Arrangement
Een heerlijk dagje weg waarbij u een rondvaart door
Giethoorn combineert met een uitgebreide high tea.

Programma:
12.30 uur - Rondvaart Giethoorn
Bij aankomst ligt de rondvaartboot al voor u klaar, de
rondvaartschipper maakt een rondvaart door het rustieke
dorp met haar vele bruggetjes en het prachtige
natuurgebied.

Prijzen:
Per persoon € 27,50 p.p.
Minimum deelname:
2 personen

Hij zal u meer vertellen over de geschiedenis en het
ontstaan van het gebied en laat u de mooie plekjes zien.
14.00 uur - High Tea
Na afloop van de rondvaart staat er een heerlijk high tea
voor u klaar in onze Brasserie.
Tijdens de high tea geniet u onbeperkt van de verse thee
van Puritea, terwijl de lekkernijen uitgestald worden op
tafel. Een heerlijk soepje, warme hapjes, diverse
sandwiches en uiteraard de bekende scones met clotted
cream en jam ontbreken zeker niet. Eén ding is zeker, na
deze high tea gaat u niet met een lege maag naar huis!
Na de high tea is er nog de mogelijkheid om een lekkere
wandeling te maken door het dorp waarbij u zelf de
prachtige plekjes kunt bezoeken.
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BRASSERIE

ALGEMENE ONDERDELEN

Algemene voorwaarden
1 GROEPSGROOTTE
GIETHOORN.COM bemiddelt alleen voor groepen van de in het betreffende
arrangement genoemde minimale groepsgrootte, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
2 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien GIETHOORN.COM en de klant
telefonisch of
schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een
mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna
wordt de bevestiging door GIETHOORN.COM naar de klant gestuurd ter
ondertekening en
retournering binnen 7 dagen.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst
aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
3 BETALING
3.1 Reissom dient voorafgaand aan arrangement voldaan zijn, afwijkende
betalingsvoorwaarden worden met de boeking meegestuurd
3.2 Bij niet tijdige betaling is GIETHOORN.COM gerechtigd de geboekte
tocht te annuleren.
Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsbepalingen vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden
zijn alsdan onverminderd van toepassing.
4 REISSOM
4.1 In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen, alle in een dag tochtenprogramma omschreven zaken. Tenzij anders is
aangegeven. Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben;
onder delen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.
4.2 In de reissom zijn niet inbegrepen:
a het vervoer per touringcar, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen;
b de kosten van reisbagage-, reisongevallen, ziektekosten- en annuleringsverzekering;
c eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen
4.3 De onder 4.2. punt c. genoemde kosten worden door de klant op de
dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4 Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
4.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden,
zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma.
GIETHOORN.COM behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen
van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door
prijsver hoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

7 NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN
7.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering
van GIETHOORN.COM zijn gelegen, door GIETHOORN.COM wordt besloten,
dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aan
gebracht, verplicht GIETHOORN.COM zich tot onmiddellijke kennisgeving
aan de klant.
7.2 Bij niet doorgaan verplicht GIETHOORN.COM zich tot onmiddellijke
terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.
8 KLACHTEN
Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een
gerechtvaardigde klacht meent te hebben.
Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden
ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij GIETHOORN.COM. Als directe
indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend
wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand erna schriftelijk en
gemotiveerd worden ingediend bij GIETHOORN.COM.
9 ALGEMEEN VOORBEHOUD
9.1 GIETHOORN.COM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te
brengen in de reisroute en de bijbehorende programma
onderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
9.2 GIETHOORN.COM aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s,
folders en ander voorlichtings materiaal, voor zover
door derden uitgegeven.
10 AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Door GIETHOORN.COM wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld
van de (medewerkers van) GIETHOORN.COM is
te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van
de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de
deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.
10.2 GIETHOORN.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de
klant reeds gemaakte kosten als premies voor
verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan.
10.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in
gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn
vereist.
10.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten,
gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

5 WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER(S)
Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden
verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is.
.6 ANNULERINGEN
6.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd,
worden per reservering de volgende bedragen in
rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
a bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het
programma zou moeten aanvangen, wordt € 50,00 in
rekening gebracht;
b bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van de
reissommet een minimum van €75,00 per groep;
c bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 35% van de
reissom;
d bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van de
reissom;
e bij annulering meer dan vijf dagen voor ingangsdatum is de klant
behouden 85% van de reissom te betalen;
f bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangs datum is de klant
gehouden 100% van de reissom te betalen.
6.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
6.3 Vermindering van het aantal deel nemers binnen een marge van 10%
kan tot vijf werkdagen voor vertrek uiterlijk 12.00 uur Daarna geldt de laatst
bekende groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers
groter dan 10% worden de
annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en
vermeerdering in het aantal deelnemers
dient schriftelijk, of e-mail doorgegeven te worden.

COLOFON
Dit magazine is met de grootste zorg samengesteld. desondanks kan het
voorkomen dat er onjuistheden en/of onvolkomendheden in staan. Hiervoor
kunnen Giethoorn.com en de in dit magazine genoemde ondernemers
geen enkele aansprakeljkheid aanvaarden. Alle prijzen en data zijn onder
voorbehoud. © Giethoorn.com
Ontwerp en redaktie: Reclamebedrijf Giethoorn
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Beelden: Met dank aan Hank Prinsen fotografie, alle ondernemers die hun
foto’s beschikbaar hebben gegeven.
Drukwerk: Reclamebedrijf Giethoorn
Oplage: 5000 stuks
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