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Suppen door Giethoorn - Vriendinnenuitje met lunch

Suppen in Giethoorn
Ontdek Giethoorn vanaf een het water op een wel heel originele manier. Na instructie gaan jullie 3 uur lang suppen in en om Giethoorn. Het
Suppen is niet moeilijk en super leuk om te doen met je vriendinnen. De dag wordt afgesloten met een heerlijke buid your own burger lunch.

Sfeervolle locatie aan het water
Dit gezellige Amerikaans getinte luxe hamburger restaurant biedt plaats aan 35 tot 70 personen, maar beschikt ook over een terras voor
ongeveer 60 personen. Als één van de weinige restaurants beschikt het eetcafe over een speeltuin, speelzolder (met ballenbak en
kegelbaan). Stel je eigen luxe burger samen in deze American diner volgens het Build-Your-Own-Burger menu of kies voor één van de andere
gerechten en is bereikbaar vanaf het wandelpad langs de dorpsgracht, maar ook per boot via het meer.

Programmavoorbeeld
10.00 uur Ontvangst met warme consumptie en lekkernij
10.30 uur De SUPS liggen voor u klaar voor een tocht (incl. instructie 10 min.) van 3 uur
13.30 uur De ochtend wordt afgesloten met een Build your own lunch
OF
12.30 uur Ontvangst met de Build your own Burger lunch
13.30 uur De SUPS liggen voor u klaar voor een tocht (incl. instructie 10 min.) van 3 uur
16:30 uur Afsluiten met een warme consumptie en lekkernij

Bij het Suppen door Giethoorn is inbegrepen:
Warme consumptie met lekkernij
3 uur suppen (niet door het dorp)
Build your Own lunch (keuze uit Build your own burger, hotdog of salade)

Prijs € 49,50 p.p. op basis van minimaal 2 personen.
De prijs van het suppen door Giethoorn is geldig tot en met 31 december 2022.
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