Programma voorstel / Offerte

Vaartocht met Zeeschouw ‘Durfje Daantje’
Datum:
Aantal personen:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:

14.00 uur

Maandag 1 april 2019
6
Mirjam van Oord
0613714430

Ontvangst met koffie/thee en feestelijke persoonlijke taart aan boord van
Zeeschouw ‘Durfje Daantje’ aan de middensteiger van de Stadshaven te Wijk
bij Duurstede.

U kunt heerlijk gaan genieten van de rust op het water, varend langs sfeervolle & verborgen
plekjes van de uiterwaarden van Wijk bij Duurstede, waar u ijsvogels, bevers en nog veel
meer natuurschoon tegen kunt komen. Wij zullen de Nederrijn opwaarts varen, via de sluis bij
Amerongen naar de Amerongse Bovenpolder.
15.00 uur

Bubbles-toast ter opening van het Borrelbuffet
Diverse luxe borrelhapjes, voor ieder wat wils!

16.00 uur

Wandeling (± 1 uur) door de Ameromgse Bovenpolder o.l.v. Peter.

17.00 uur

Terug aan boord. We varen weer via de sluis bij Amerongen richting
het Eiland van Maurik.

18.30 uur

BBQ aan boord van “Durfje Daantje”

Ergens op een stil plekje bij het Eiland van Maurik leggen we “Durfje Daantje” aan de kant,
steken we de BBQ aan en zal er een lekker buffet klaargezet worden, zodat jullie heerlijk in
de avond zon (hopelijk) in alle stilte kunnen smullen van het …
BBQ buffet
3 verschillende luxe soorten vlees + 1x vis
2 koude salades
2 warme gerechten
Vruchtensalade
Stokbrood met kruiden-roomkaas
Diverse sausen (koud en warm)
Fris & Fruitig Dessert
Koffie/thee met een lekkere bonbon
Alles vers & zelf gemaakt
Alles zal de gehele dag in buffetvorm neergezet worden, zodat iedereen lekker zelf kan
pakken.
20.30 uur

Terug in de Stadshaven van Wijk bij Duurstede en heerlijk relaxed met
een onvergetelijke ervaring van boord.

Peter is de gastheer/schipper en grillt het vlees voor u. Mirjam is gastvrouw, voorziet iedereen
van drankjes en verzorgt de gehele catering.
Bij mooi weer is er ook gelegenheid om een frisse duik te nemen, voor de zwemliefhebbers!
Graag zelf zwemspullen + handdoeken meenemen.
Samen willen wij jullie een heerlijk verblijf aan boord van “Durfje Daantje” laten beleven,
waarbij het jullie aan niets zal ontbreken!

Drank assortiment:

Bier / wijnen
Fris (cola / sinas / cassis / Ice tea)
Spa blauw / Spa rood
Diverse vruchtensappen

KOSTEN
“Durfje Daantje” € 100,- per uur / na 4 uur € 80,- per uur
Van 14.00 – 20.30 uur
All-in prijs catering € 75,00 p.p x6
(inclusief gehele verblijf onbeperkt drank)
Totaal (graag contant afrekenen na afloop aan boord)

€

600,00

€

450,00

____________
€ 1.050,00

===========

Graag tot ziens aan boord van “Durfje Daantje”!
Groeten Peter & Mirjam
M 0613714430
info@studiomirjam.nl
www.durfjedaantje.nl

