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Dagarrangement Gaasterland 2019
(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 € 20,00 per persoon
t/m 3 jaar gratis en 4 t/m 12 jaar € 12,50 per persoon

Compleet diner buffet à € 30,00 per persoon
t/m 3 jaar gratis en 4 t/m 12 jaar € 19,00 per persoon

Verder kunt u het arrangement uitbreiden met:
Lunchbuffet: soep met 2 broodjes en melk of karnemelk à € 8,50 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 € 5,75 p.p.
Bittergarnituur bestaande uit 3 hapjes à € 2,55 p.p.
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Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek
onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

