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Kies een Voertuig en ga op Safari door Nationaal Park de
Weerribben

Kies een Vaar- of Voertuig en ga op Safari door de Weerribben
Ga met z'n tweetjes op een soort van Safari door de Weerribben met uw voertuig naar keuze en geniet van de prachtige natuur. Door dit
bijzondere stukje Nederland toeren is echt een ware belevenis. Voor onderweg zou u nog een picknick mee kunnen nemen of pakt u liever
nog ergens een terrasje of geniet u juist romantisch samen langs de waterkant. Geniet van dit mooie stukje Nederland.

Programmavoorbeeld
13.00 uur
U wordt ontvangen in het restaurant in Paasloo met een 12-uurtje
14.00 uur
Waar gaat u mee op SAFARI door de Weerribben.
U heeft de keuze uit:
Nostalgisch DAFje
Elektrische Step/chopper/fiets
Landauwer (koets met koetsier voor maximaal 4 personen)

16.30 uur
De dag wordt afgesloten met een consumptie naar keuze (exclusief).

Genieten in de Weerribben
Dit restaurant is gevestigd in een voormalige boerenhofstede, gelegen in het dorpje Paasloo (bij Steenwijk) aan de rand van Nationaal Park
de Weerribben-Wieden. De boerenhofstede biedt plaats aan een Leffe Café, gezellige serre en diverse zalen met ieder een eigen terras
gedeelte. De diverse terrassen, waarvan er een aantal grenzen aan ene grote waterpartij, bieden voldoende afwisseling voor zowel families
met kinderen als vriendengroepen of kleine gezelschappen zonder kinderen.
Een echt familie restaurant waar je in alle rust kunt lunchen, loungen en dineren, maar in combinatie met de speelzolder, speeltuin en
diverse speeltoestellen ook zeer geschikt is om lekker met de kinderen uit eten te gaan.
Met het prachtige nationaal Park de Weerribben-Wieden, natuurgebieden de Rottige Meente en bos/heide gebied de Woldberg/Eese als
achterland in combinatie met een breed aanbod aan activiteiten, biedt ’t Binnenhof u een onvergetelijke beleving tijdens een (mid)dag, avond,
weekend of korte vakantie aan.

Bij dit Op Safari arrangement door de Weerribben is inbegrepen:
Een 12-uurtje of koffietafel met kroket
Een route door de Weerribben van ongeveer 2 uur
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De prijs bedraagt bij 2-3 personen:
Elektrische fiets € 38,50 p.p.
Elektrische chopper € 43,50 p.p.
DAF € 50,00 p.p.
Landauwer € 99,50 (bij 2 personen) € 75,00 (bij 3 personen)
De prijs vanaf 4 personen bedraagt:
Elektrische fiets € 38,50 p.p.
Elektrische Chopper € 43,50 p.p.
DAF € 33,50 p.p.
Landauwer € 57,50 p.p.
(de koets wordt aangepast op het aantal personen)
De prijzen van dit Op Safari door Nationaal Park de Weerribben arrangement zijn geldig tot en met 31 december 2022.
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