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Dagarrangement Gaasterland 2018
(Deze arrangementen gelden al vanaf 15 personen)

◊◊◊
Hotel Gaasterland heeft een kant en klaar arrangement voor
uw familiefeest, reünie, personeelsreisje, etc.
Het arrangement is inclusief:
Koffie/thee buffet met gesorteerd gebak en
een uurtje Glowing Bowling
vervolgens één van de onderstaande maaltijden:
Standaard koffietafelbuffet à € 19,00 per persoon
t/m 3 jaar gratis en 4 t/m 12 jaar € 11,50 per persoon

Compleet diner buffet à € 29,00 per persoon
t/m 3 jaar gratis en 4 t/m 12 jaar € 18,00 per persoon

Verder kunt u het arrangement uitbreiden met:
Lunchbuffet: soep met 2 broodjes en melk of karnemelk à € 8,00 p.p.
Bezoek aan Sybrandy’s Speelpark à € 8,00 p.p.
Rondrit met het Gaasterland treintje (1 uur, start bij hotel, max. 44 pers) à € 130,00
Dropping, door treintje gedropt in de bossen met kaart (min. 20 pers.) à € 6,00 p.p.
Autopuzzelrit ± 50 km (ca. 2 uren) à € 0,50 p.p.
Bezoek ijsboerderij in Oudemirdum (1½ uur, min. 10 personen) à € 5,50 p.p.
Boerengolf rond de ijsboerderij in Oudemirdum à € 5,00 p.p.
Handboogschieten onder begeleiding (1½ uur, indoor) à € 7,50 p.p.
Skûtsjesilen met schipper: vanaf € 300,00 per 2 uren, € 400,00 voor 3 uren
Fietsen (met versnelling) door Gaasterland incl. routes à € 8,50 p.p.
Steppen door Gaasterland inclusief routes à € 5,00 p.p.
Op de solex door Gaasterland (3 uren 's middags) à € 29,50 p.p.
Rondvaart met praam De Simmermoarn: prijs op aanvraag

Diverse tarieven voor familiedagen:
2 x Koffie/thee + gesorteerd gebakbuffet op basis van zelfbediening à € 5,50 p.p.
Bittergarnituur bestaande uit 3 hapjes à € 2,40 p.p.
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Ook nieuwe combinaties mogelijk!
Rondrit met het treintje door Gaasterland.
Start bij Hotel Gaasterland, door het bos en
langs een mooie route een uurtje rondrijden
door dorpjes en over mooie weggetjes
(Op zondag rijdt het treintje niet, als
alternatief is dan een huifkartocht door de
bossen mogelijk).
De machinist kan ook langs de ijsboerderij
rijden (allemaal een ijsje halen) en via de
bossen naar de opstapplaats voor een tochtje
over de Luts en de Wyldemerk met praam
“De Simmermoarn” (overkapping en dekens
zijn aan boord, als het koud is).
Met Schipper Wiepke Wierda
zult u een leuke middag beleven!

Ontvangst:

Met koffie/thee met gesorteerd gebakbuffet in Hotel Gaasterland.

Vervolgens: Rondrit met het treintje door Gaasterland, inclusief een ijsje bij de ijsboerderij.
Hierna uitstappen bij Landgoed Kippenburg of in Balk en inschepen aan boord van de
praam. Mooie rondvaart over de Luts en langs De Wyldemerk terug richting Rijs.
Uitstappen uit de praam ca. 500 meter vanaf Hotel Gaasterland, kleine terugwandeling.
Tenslotte:

Compleet dinerbuffet in Hotel Gaasterland.

Prijs p.p.

€ 47,50 p.p. (min. 30 personen)

kinderen 4 t/m 12 jaar: € 32,50 (t/m 3 jaar gratis)

Bij minder personen prijs op maat.
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