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Kids for free - Actieve Familiedag in Overijssel

Familiedag in Overijssel
Heerlijk genieten van de mooie omgeving, terwijl de kinderen kunnen spelen en op z’n tijd kunnen meegenieten. Het begint met een lekkere
kop koffie met boerenbrok (voor de kinderen onbeperkt ranja). U stapt in de fluisterboten of kano's ( 2 uur). Aansluitend kunt het dorp gaan
bezoeken. Bij terugkomst gaat u lopen over het water en stel je zelf je luxe hamburger samen tijdens Build your own Burger met side dish naar
keuze.

Ochtendprogramma
11.30 uur
Ontvangst met een kopje koffie of thee en boerenbrok (voor de kids onbeperkt ranja).
12.00 uur
U stapt in de fluisterboot voor een tocht van 2 uur door Giethoorn of een rondvaart van 1 uur.
14.00 uur
Bij terugkomst kunnen de kinderen gaan lopen op het water en aansluitend kunt u gaan genieten van een luxe hamburger tijdens het Build
Your own Burger met side dish naar keuze.
14.45 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.

Middagprogramma
14.00 uur
Ontvangst met een kopje koffie of thee en boerenbrok.
14.30 uur
U stapt in de fluisterboot voor een tocht van 2 uur door Giethoorn of een rondvaart van 1 uur.
16.30 uur
Vrije tijd om het dorp te bezoeken.
17.30 uur
Bij terugkomst kunnen de kinderen gaan lopen op het water en aansluitend kunt u gaan genieten van een luxe hamburger tijdens Build your
own Burger met side dish naar keuze

Speciaal voor de kinderen
- Onbeperkt fristi, chocomel, appelsap of ranja
- Voor de durfals lopen op het water
- Speelzolder met ballenbak, kegelbaan, megablocks, airhockey en biljart
- Omheinde speeltuin en Pannakooi
- Gietersbowlen - Bowlen in de openlucht op zijn Gieters
- Tower of Giethoorn - Mega toren van Pisa gebasseerd op Giethoorn
- Breinbrekers - Diverse denk en doe opdrachten
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Bij dit arrangement is inbegrepen:
Ontvangst met warme consumptie en boerenbrok (kinderen onbeperkt ranja)
Huur fluisterboot of kano voor 2 uur
Lopen op het water
Build-your-Own-Burger met side dish

Prijs: € 42,50 p.p.
Deze prijs is op basis van minimaal 2 volwassenen.
Kinderen t/m 11 jaar zijn vrij van kosten (maximaal 1 kind per volwassene).
De prijs voor deze familiedag in Overijssel is geldig tot en met 31 december 2020.
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