
Prijsoverzicht activiteiten 2018
Ook voor grote groepen, tot circa 250 personen.

prijs minimum aantal

Praamvaren

Praamtocht met schipper 1,5-uur 12,50€             10

Extra uur praamvaren, per uur, per persoon 4,00€               

Groepen kleiner dan 12 personen betalen voor 12 personen.

Houthandel is te reserveren vanaf minimaal 30 pers. Meerprijs kleinere groepen) 75,00€             

kleinere groepen krijgen een praam op basis van beschikbaarheid, tenzij anders besproken

Opstappen op een andere locatie? Aanvaartijd €50,- per uur, Houthandel: €65,- per uur

Praamvaren-arrangementen 2-4 uur

BBQ tocht (zelf bbq-en) 2,5 uur 32,50€             10

Theatertocht De Langsleattemerman 32,50€             20

praamtocht (1,5 uur)met grillbuffet op De Wartenster (houtgestookt, met kok) 37,50€             20

Palingvissen, met de praam langs de fuiken o.l.v. de palingvisser 25,00€             20

Vrijdagmiddagborrel, praamtocht met schipper,  2 uur met drankjes en royale hapjesplank 22,50€             10

Moonlight vaartocht 2 uur 14,00€             10

Palingroken aan boord 3 uur 37,50€             20

Biertour, incl gids en 3 Friese biertjes per persoon. 1,5 uur 25,00€             20

Skutsjemuseum-tocht. Praamtocht met bezoek aan museum Warten en Skutsjemuseum Earnewald. 20,00€             10

Trouwvervoer: op aanvraag in overleg

Outdoor activiteiten

Handboogschieten, 1,5 uur 12,95€             10

Luchtbuksschieten 1 uur 9,95€               10

Arrowbattle, 1,5 uur 12,95€             10

Boerengolf 1,5 uur 7,50€               10

Klompschilderen, incl koffie/thee/gebak circa 2,5 uur 18,95€             10

Robin-hood! (blikschieten, handboog, arowbattle, buksschieten ) 3 uur 22,50€             10



Bamboestieken  1,5 uur 12,95€             10

Highlandgames/laaglandgames 3 uur 25,00€             20

Schoolreisjes

Duane spel op eiland, incl limonade en pannekoeken bakken op houtvuur 14,00€             20

GPS outdoor-activiteiten

Gps fietstocht 2,5 uur 22,50€             20

Alde Feanen puzzeltocht 3 uur (kan ook per praam met schipper) 32,50€             20

Sloepentocht andere routes, tijdsduur in overleg 29,50€             20
extra uren sloepvaren, meerprijs per persoon per uur 4,00€                 nvt

Wie is de mol Warten *kan ook in Leeuwarden, Grou, Earnewald etc.. 2 uur 22,50€             20

Escape Island, los de raadsels op en ontsnap… 32,50€             30

Indoor activiteiten

Overdekt en verwarmd praamvaren (zie bovenstaande prijzen) v.a. 12,50€             30

Museumtocht. Overdekte en verwarmde praamtocht langs museum Warten en skutsjemuseum 12,50€             30

Oud hollandse spellen circa 2,5 uur 10,00€             20

Wijn of bierproeverij, circa 2 uur 17,50€             20

Kinderpaintball 2 uur, v.a. 15,95€             8

Paintball 2,5 uur, vanaf prijs 20,00€             8

Robin-hood! (blikschieten, handboog, buksschieten ) 2 uur 18,95€             10

Workshops 

workshop goudse kaasmaken 3 uur 32,50€             10

workshop zachte kaas maken (ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar) 1,5 uur 17,50€             10

palingroken 2,5 uur 30,00€             20

Kinderfeestjes

Indoor kinderpaintball basis (50 kogeltje pp, geadviseerd tot 9 jaar, incl uitrusting, patat en limonade) 15,95€             8

Indoor kinderpaintball XL (100 kogeltjes pp, incl uitrusting, patat en limonade) 18,95€             8

Indoor kinderpaintball XXXL (250 kogeltjes pp incl uitrusting, patat en limonade) 25,00€             8

extra kogeltjes 100 stuks 8,50€               



snack bij de patat, (kroket, frikandel, kaassoufle) 1,50€               

Robin hood feestje: handboogschieten, blikschieten,  buksschieten, patat na afloop, vanaf 12 jaar 18,95€             8

Vergaderen

Gebruik kleine zaal  tot 12 p 

Gebruik grote zaal tot 45 p

vergaderarrangement basis, koffie/thee/water + koekjes prijs per persoon

vergaderarrangement basis, koffie/thee/water/vruchtensappen + koekjes prijs per persoon

Vergaderarrangement luxe, koffie/thee/water/vruchtensappen, gebak en chocolade

Arrangementen (samenstelling van de arrangementen staat op de site)

Familiedag 47,50€             10

Robin Hood 47,50€             10

Laagland-games-arrangement 57,50€             20

Fryske dei 62,00€             20

Alde Feanen dag 78,50€             20

Palingroken aan boord 39,95€             20

Aanvullende opties

accordeonist aan boord 95,00€             

Smuk, Accoustisch kwartet met sfeervolle muziek, gitaarbegeleiding 150,00€          

Overdekt en verwarmd varen (Houthandel IV) 75,00€             

Diverse gidsen (historisch, natuurkundig, plantenkundig, theatrale gids) vanaf 75,00€             

Indien gewenst is er zonder meerkosten een slechtweer programma:

Bezoek Museum Warten

Bezoek Landbouwmuseum Earnewald

Bezoek Skûtsjemuseum Earnewald

Oud hollandse spelen

Overdekt praamvaren (indien deze praam nog beschikbaar is)

prijsoverzicht Catering De Wartenster 2016



Drankjes

Koffie/thee gebak € 5,75

Consumtiemunten voor aan boord en op De Wartenster, per 4 stuks € 10,00

Hapjes

Luxe royale hapjesplank 5,00€               

hapjes: kaas/worst nootjes 3,00€               

Bitterballen 8 st 4,00€               

bitterballen 20 st 8,00€               

Grillbuffetten (houtgestookte grill, met kok)

Grillbuffet Grutfeint 22,50€             20

Grillbuffet Heareboer 30,00€             20

Barbecue (gasgestookte buitenkeuken, zelf barbecueen)

Barbecue Grutfeint 20,00€             10

Barbecue Heareboer 30,00€             10

Barbecue op locatie met kok, meerprijs 5,00€               20

aan te vullen met: (meerprijs)

zalm op de huid met citroen, boter, peper/zout en dille) 3,00€              

pangasiusfiletpakketjes (lenteui, peper/zout en boter) 2,00€              

vleessoorten in overleg v.a. 1,50€              

vegetarische burger (ook los) 3,00€              

groente-fruit spies 2,00€              

Desserts

Dessert Lytsfeint, Roomijs, slagroom en aardbeien/chocoladesaus 3,00€               10

Dessert Grutfeint, roomijs, slagroom, vers fruit 5,00€               10

Dessert Heareboer, roomijs, slagroom, vers fruit, chocolademousse, brownies, yoghurt met honing en walnoten 7,50€               10

Lunch



Lunch Lytsfeint, 2 broodjes ham/kaas, melk 7,50€               10

Lunch Grutfeint, onbeperkt broodjes, zoet/hartig beleg, huisgemaakte soep, melk, sinaasappelsap 10,00€             10

Lunch heareboer, suikerbrood, diverse broodjes,divers beleg, kroket, huisgemaakte soep, melk, karnemelk, sinaasappelsap, fruit 12,95€             10

Overig eten

Pannenkoek bakken. Alles staat voor u klaar. Alleen moeten de pannenkoeken nog gebakken worden 12,00€             10

High tea 18,00€             10

high wine 21,00€             10

Feestpakketten

Feestpakket 3 uur, vrij drinken met royaal bittergarnituur en nootjes 21,00€             

Feestpakket 4 uur, vrij drinken met royaal bittergarnituur en nootjes 24,50€             

Feestpakket 5 uur, vrij drinken met royaal bittergarnituur en nootjes 27,50€             

Vergaderen

Gebruik kleine zaal. (tot 20 personen), prijs per uur 35,00€             

Gebruik grote zaal. (tot 50 personen), prijs per uur 69,95€             

Gebruik Hooikap. (tot 50 personen), prijs per uur 69,95€             

vergaderarrangement basis, koffie/thee/water + koekjes prijs per persoon 4,50€               

vergaderarrangement basis, koffie/thee/water/vruchtensappen + koekjes prijs per persoon 6,50€               

Vergaderarrangement luxe, koffie/thee/water/vruchtensappen, gebak en chocolade 12,95€             

Staat het programma van uw keuze er niet bij?

Is het opgegeven minimumaantal een probleem?

Wij maken graag een aanbieding op maat!

Activiteitenboerderij De Wartenster

Midsbuorren 7

9003 LB Warten

www.dewartenster.nl

www.praamvaren-friesland.nl

info@dewartenster.nl

058-2552056

http://www.dewartenster.nl/
http://www.praamvaren-friesland.nl/
mailto:info@dewartenster.nl

