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DAF Experience in de Weerribben

In een DAFJE door de Weerribben
Maak met familie, vrienden of voor een vrijgezellenfeestje een 'Safari' op Oosterse wijze door Nationaal park de Weerribben. Stap in een
DAFJE met onderweg leuke activiteiten en sluit af met lekker eten!

Programma's voor een fantastisch dagje uit!
Beleef en ontdek het Nationaal park de Weerribben-Wieden op een ludieke wijze. Het Dafje biedt plaats aan 4 personen inclusief chauffeur en
kunt u op een originele wijze genieten van de mooie omgeving. Na een korte instructie stapt u in een Dafje die u zelf bestuurt. Aan de hand
van een mooie route gaat u op Safari door het Nationaal park.
Onderweg maakt u kennis met de verschillende bezienswaardigheden. Tijdens uw tocht zijn er diverse activiteiten te ondernemen.
U eindigt uiteindelijk weer in Paasloo waar u de dag afsluit met een 3-gangendiner, buffet, gourmet of barbecue.
13.00 uur (van oktober tot en met maart aanvang 12.00 uur)
Ontvangst met een warme consumptie
13.30 uur
Start DAF Experience. Aan de hand van een puzzelroute gaat u door het gebied rijden, nadat u uitleg en instructie heeft gekregen.
Onderweg maakt u een stop in Kalenberg om 1 uur te gaan fluistervaren door de Weerribben of u kiest voor de route naar Lemmer met
bezoek aan het Wouda Gemaal (in oktober tot en met maart rijdt u naar het Wouda gemaal of maakt een rondvaart door Giethoorn). U strijdt
ook voor een heuse DAF Bokaal tijdens de behendigheidsproeven onderweg.
18.00 uur
Prijsuitreiking DAF Bokaal onder het genot van een drankje (exclusief).
Aansluitend wordt de dag afgesloten met een barbecue 1 of tegen toeslag barbecue 2, diner 1 of buffet 1.

Sfeervolle locatie 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.
Culinair genieten, onbezorgd ontspannen en diverse leuke, hilarische en spannende activiteiten is waar zij voor staan

Bij dit Safari door de Weerribben arrangement is inbegrepen:
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Programma van 13.00 uur tot ongeveer 19.30 uur
Ontvangst met warme consumptie en boerenbrok
Huur DAF
Experience beleving
3-gangendiner, buffet of barbecue

Prijs: € 75,00 p.p. vanaf 4 personen.
Met bbq 2 / menu 1 / buffet 1 +€ 5,00
Kinderprijzen op aanvraag (afhankelijk van leeftijd).

De DAF chauffeurs dienen:
23 jaar of ouder te zijn
Een geldig rijbewijs te kunnen overleggen
Instructie te volgen en huurovereenkomst te tekenen
Alcohol vrij te blijven

De prijs van dit Safari door de Weerribben arrangement is geldig tot 31 december 2023.
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