
Prijsoverzicht 2023
Voor groepen van 15 tot circa 250 personen. Prijzen zijn incl BTW
Voor groepen kleiner dan het minimale aantal, wordt het minimumaantal in rekening gebracht

prijs minimum aantal

Praamvaren met schipper ( de boot is exclusief voor uw groep)

Praamtocht met schipper 1,5- 2 uur vanuit Warten (praam tot 25/30 personen) 300,00€             

Praamtocht met schipper 1,5- 2 uur vanuit Warten (Houthandel IV, tot 50 personen) 400,00€             

Prijs per uur extra (praam tot 25/30 personen) 110,00€             

Prijs per uur extra (Houthandel IV, tot 50 personen) 135,00€             

Praamtocht met schipper, losse opstap (zie agenda) prijs pp vanaf 14,50€               

Opstappen op een andere locatie? Aanvaartijd €75,- per uur, Houthandel: €90,- per uur

Aanvullende opties praamvaren

accordeonist aan boord 125,00€             

Theater-gids aan boord 175,00€             

historische gids aan boord 120,00€             

Praamvaren-arrangementen  prive boot met schipper, prijs pp

BBQ tocht (zelf bbq-en) 2,5 uur incl drankjes 59,95€               15

Palingvissen, met de praam langs de fuiken o.l.v. de palingvisser (excl boot, bootprijzen bovenstaand) 225,00€             

Schemertocht 15,00€               15

Outdoor activiteiten prijs pp

Handboogschieten, 1,5 uur 12,50€               15

Arrowbattle, 1,5 uur 12,50€               15

Boerengolf 1,5 uur 7,50€                  12

Klompschilderen excl consumpties 17,50€               12

Bamboestieken  1,5 uur 11,00€               12

Highlandgames 3 uur 30,00€               15

Diverse spel en sport programma's op maat in overleg



GPS outdoor-activiteiten prijs pp

Gps fietstocht 2,5 uur, excl evt huurfiets 25,00€               20

GPS village-game Warten 25,00€               20

Indoor activiteiten prijs pp

Oud hollandse spellen (alleen in laagseizoen) 17,50€               20

Bierproeverij aan boord met Skûtsjebier, hapjes en overige drankjes 49,50€               15

Fryske Quiz (2,5 uur) 20,00€               20

Pubquiz (2,5 uur) 20,00€               20

Escape-ketting (escaperoom, maar dan anders…) 20,00€               20

Moorddiner exlc diner (opties: bbq, grillbuffet, pizza uit de houtoven) 20,00€               20

Hylarische smartlappen-drama-avond 30,00€               15

Ik hou van Holland quiz 20,00€               20

Theaterdiner Sietze en Maaike, inclusief 4 gangen diner, excl drankjes 60,00€               25

Theaterborrel Sietze en Maaike, inclusief royaal hapjes en drankjes 50,00€               25

diverse workshops, zie kopje workshops

Workshops prijs pp

workshop goudse kaasmaken 3 uur, (inclusief drankje in de pauze en eigen kaas mee) 42,50€               12

workshop zachte kaas maken (ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar) 1,5 uur 22,50€               12

palingroken 2,5 uur (incl pond paling per persoon) 40,00€               20

Vergaderen (prijs per dagdeel: 8,00 uur tot 12.00 uur, 13.00-17.00 uur, 18.00-23.00 uur)

Vergaderen grote zaal + tuin + hooikap (hele locatie incl tuin) 450

Vergaderen grote zaal 375

vergaderarrangement budget, koffie/thee/water + koekjes prijs per persoon 8,00€                  12

vergaderarrangement basis, koffie/thee/water/vruchtensappen + koekjes prijs per persoon 13,50€               12

vergaderarrangement luxe. Koffie/thee/water/vruchtensappen/frisdrank/bier/wijn gebak 19,95€               12

Arrangementen (samenstelling van de arrangementen staat op de site) prijs pp

Familiedag 65,00€               15



Highlandgames-arrangement 70,00€               20

en vele andere in overleg in overleg

Koffie/thee (onbeperkt) met gebak naar keuze € 6,25

Consumtiemunten voor aan boord en op De Wartenster, per stuk, vooraf, niet inwisselbaar € 2,85

Hapjes

Royale hapjesplank koud/warm (prijs pp) 9,00€                  

hapjes: kaas/worst nootjes (prijs pp) 5,00€                  

Bitterballen (prijs pp) 5,00€                  

Gemengd bittergarnituur (prijs pp) 5,00€                  

Luxe hapjes op maat/ op aanvraag

Van de Houtgestookte Grill (met live cooking, onbeperkt!) prijs pp

Mixed Grill buffet 29,50€               20

Mixed Grill buffet LUXE 37,50€               

Barbecue (gasgestookte buitenkeuken, zelf barbecueen, onbeperkt!) prijs pp

Barbecue royaal 25,00€               15

5 soorten vlees, plukbrood, stokbrood met diverse smeersels, groensalade, gebakken aardappeltjes en patat

Pizza uit de steenoven prijs pp

Diverse soorten pizza, shared dining, onbeperkt 16,50€               15

Onbeperkt pizza, diverse soorten, incl 1,5 uur bier fris en wijn, alleen voor de gehele groep te bestellen 27,50€               15

Voorgerechten prijs pp

Soep van de dag met stokbrood en kruidenboter (alleen als groep te bestellen) 6,00€                  15

Nagerechten prijs pp

Dessert van de dessertkaart (keuze uit drie) 7,25€                  

Dessertbuffet, wisselende samenstelling 14,50€               20

meerprijs chocoladefontijn 3,50€                  20



Vrij drinken tijdens grillbuffet of barbecue per uur, alleen voor de gehele groep te bestellen, Hollands assortiment 10,00€               15

Lunchbuffet prijs pp

Lunch budget 10,00€               15

zachte bolletjes ham/kaas, melk

Lunch basis 12,50€               15

royaal broodjes, zoet/hartig beleg, huisgemaakte soep, melk, sinaasappelsap

Lunch luxe 17,50€               15

suikerbrood, salade, diverse broodjes, hartig en zoet beleg, kroket, huisgemaakte soep, melk, karnemelk, sinaasappelsap, fruit

Feestpakketten prijs pp

Feestpakket 3 uur, vrij drinken met royaal bittergarnituur en nootjes 26,00€               

Feestpakket 4 uur, vrij drinken met royaal bittergarnituur en nootjes 31,50€               

Feestpakket 5 uur, vrij drinken met royaal bittergarnituur en nootjes 34,50€               

Afsluiten met broodje hamburger / puntzak patat 3,00€                  

Afsluiten met pizzapunten uit de houtgestookte steenoven 7,50€                  

Drankenkaart

frisdrank per glas 2,40€                  

Heineken tapbier 25cl 3,00€                  

Binnenlands ged 3,00€                  

koffie/thee per kop 2,00€                  

Koffie/thee per kan 9,50€                  

Ranja per tap-kan 4,50€                  

Speciaalbier Afligem 5,25€                  

Radler 3,25€                  

0.0% Heineken 3,25€                  

Huiswijnen 4,75€                  

Vrij drinken Hollands assortiment, fris, tapbier, huiswijn, koffie/thee binnenlands ged, per uur

heineken 0.0%, radler 2,0% 10,00€               



Kinderkorting 

Kinderen tot 5 jaar gratis 

Kinderen 5-10 jaar 50%

Kinderen 10 jaar en ouder 100%

Kinderen krijgen aangepast aanbod

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

