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Wintersafari
Gehuld in een lekkere dikke trui of jas,
wandelen door het schitterende natuurgebied.

Programma:
11:30 uur: Ontvangst met warme chocomel, koffie of thee en gebak.
Ontvangst in het sfeervolle, aan de rivier gelegen Koffie en Eethuis "De
Gelderse Poort" voor een kop warme chocomel, koffie of thee en gebak.
12:00 uur: Grootmoeders stamppot buffet met gebakken kaantjes
Smullen van een uitgebreid stamppot buffet bestaande uit:
Drie soorten stamppotten, tafelzuur, appelmoes, rookworst en andere
verschillende vleessoorten met een heerlijke jus.
Tijdens de maaltijd kunt u genieten van het fantastische uitzicht over de Rijn
met al haar bedrijvige scheepvaart.
13:15 uur: Vertrek met eigen vervoer naar de Millingerwaard.
13:30 uur: Wintersafari onder begeleiding van een gids.
De Millingerwaard is het hele jaar toegankelijk. Het is boeiend dit gebied in
de winter te bezoeken om te zien hoe de natuur zich aanpast. Start wintersafari onder begeleiding van een gids, die de mooiste winterse plekjes van
de Millingerwaard en Kekerdomsewaard laat zien en alle winterswaardigheden hierover vertelt.
15:30 uur: Einde programma en tijd voor de winterslaap…….

Opmerking:
- De tocht is op eigen risico.
- Denk aan goede stappers en aangepaste kleding.

Duur: ca. 4 uur (uiteraard zijn alle tijden en arrangementen aan te passen)
Prijzen deelnemers:
20 t/m 90 pers. € 24,75 p/p

Meerprijzen:
Apfelstrüdel: + € 2,50 p/p
Glühwein:
+ € 2,50 p/p
Erwtensoep:
+ € 4,00 p/p
Fietshuur:
+ €10,00 p/p
Enkeltje veerboot: €135,- p/arrangement.

Genoemde prijzen gelden van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Wij verzorgen uw: Actief arrangement Ontbijt Lunch Diner Brunch High Tea Koffietafel Indoor barbecue
Pannenkoekenarrangement Receptie Bedrijfsfeest Themafeest Kinderfeest Seminar-/Vergaderruimte
Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com

