Prijzen seizoen 2022:
Tijdsduur:

Prijs:

‘2½ uur Eilandavontuur‘ 10.00u/14.00u

2,5 uur

€19,50p.p.*

‘De Grande Tour’,
Kameleonboerderij,
rondomvaart en
avonturen eiland.

10.00u /13.00u

4,5 uur

€ 29,50 p.p.*

‘Kleine Tour’
Kameleonboerderij en
rondomvaart

10.00u/13.00u

2,5 uur

€ 19,50 p.p.*

Wat is er te doen:

Starttijden:

Reserveren is noodzakelijk via onze webshop
* kinderen van 3 t/m 5 gaan mee voor ’half geld’. Kinderen van 0 t/m 2 jaar gaan gratis mee.

Prijzen en arrangementen voor Groepen, alleen op reservering:
Product
Dagkaart eiland met dagdeel Kameleon figuur
Bûter, brea en griene Tsiis, incl. eiland-lunchje en dagkaart eiland (max. 25
pers)
Dorp Lenten en dagdeel eiland met Kameleon figuur
Dagdeel dorp Lenten, rondvaart, dagdeel eiland met Kameleon figuur
Rondvaarten
Eigen rondvaart met inwoner van Lenten (max. 50 pers.)
Rondvaart met inwoner van Lenten, ontvangst met koffie
Rondvaart met inwoner van Lenten en Dorp Lenten
Feestje
Verjaardagsfeestje eiland met warme hap en drinken, vanaf 8 pers.**
** verjaardagsfeestjes alleen op zaterdag- of zondagochtend 10 uur.
Extra: bovenstaande producten voor groepen, uit te breiden met:
Ontvangst met koffie/thee en Fries-suikerbrood
Ontvangst met koffie/thee en appelgebak
Doe-lunch, uitgebreide doch actieve lunch met aaisykje op het eiland
Doe-lunchje, actief lunchje met aaisykje op het eiland
Warme-hap, 2 broodjes knak + ranja
Pannenkoekenbuffet (vanaf 16.30 uur, onbeperkt) excl. consumpties
Pizza's bakken in de hout oven (max 20 pers.) excl. consumpties
Toetje na (wentelteefje van suikerbrood met vanille ijs en Kameleon likeur)

vanaf 15
pers.
€ 16,00 p.p.
€ 25,00 p.p.
€ 22,50 p.p.
€ 26,50 p.p.

€ 195,00
€ 11,00 p.p.
€ 14,50 p.p.

€ 15,00 p.p.

€ 4,00 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 14,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 5,50 p.p.
€ 13,50 p.p.
€ 13,50 p.p.
€ 4,00 p.p.

Prijzen en arrangementen voor Scholen:
Scholen (basis, voortgezet en beroeps)
Kameleonboerderij, ijsje, vaartocht, warme hap, Kameleon-eiland
Bûter, brea en griene tsiis, vaartocht, Kameleon-eiland, warme hap en volledig
begeleid (max 25 leerlingen)
Op eiland expeditie naar het eiland van Oom Tom, warme hap en volledig
begeleid
Kamp: 2 dagen begeleiding en 2 overnachtingen bij de boer/ of op het eiland
Introductie/teamwork : Dag begeleiding incl. eiland lunch
Introductie/teamwork : Dagdeel begeleiding incl. eiland lunch
Prijzen zijn inclusief btw, fouten en wijzigingen voorbehouden.
***De prijzen voor schoolreisjes zijn gelden voor groepen vanaf 15 personen.
Begeleiders gaan mee voor "half geld".
Voor informatie en reserveren klik hier.
Onze algemene voorwaarden zijn op al onze producten van toepassing.
Wij vragen onze bezoekers zich te houden aan de volgende maatregelen:
-Was je handen regelmatig met water en zeep (zeep en desinfectie middelen aanwezig).
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
-Gebruik papieren zakdoekjes
-Geen handen schudden
-Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
-Houdt afstand (1,5m)

vanaf
€ 22,50 p.p.***
€ 25,00 p.p.***
€ 23,50 p.p.***
€ 66,00 p.p.***
€ 22,00 p.p.***
€ 16,00 p.p.***

