Activiteiten*
(Activiteitenprijzen gelden voor activiteiten bij/van
onze locatie en zijn in euro’s, incl. BTW, instructie,
evt. routebeschrijvingen en gebruik douche/toilet)

Panorama Paviljoen
De Bleek 3, 8051 EE Hattem
www.vadesto.nl; tel. 038-4445428; info@vadesto.nl
www.rondvaarthattem.nl; www.panorama-paviljoen.nl

ACTIVITEITEN:
- Klompenpad-wandeling,
- Foto-Wandel-Puzzeltocht,
- Stadswandeling met gids,

naar keuze 11 of 13 km; folder met route á € 2,00 p.st.
langs leuke plekjes in Hanzestadje Hattem € 3,50 p.p.
ca. 1-1½ uur; start wandeling bij Paviljoen: € 3,50 p.p.
(min.15 pers.; bij kleiner aantal wordt 15 pers. berekend

- Kanovaren

per uur

2e uur

Can kano
2-3 pers.
Kajak
2 pers.
Kajak
1 pers.
Can kano 7-12 pers. (zeer stabiel)
Zwemvesten of Kledington p.stuk

12,50
12,50
7,50
50,00
1,50

10,00
10,00
7,50
50,00
1,50

35,00
35,00
22,00
165,00
4,00

27,50

20,00

185,00

- Klompvaren (evt met puzzel)
Klomp 4-6pers. (uniek!)

- Waterfietsen

Waterfiets 2-4 personen
15,00
15,00
Waterligfiets 10 personen
65,00
50,00
WaterFlike - waterfiets 12 pers.
75,00
65,00
36-pers.waterfiets (20-50p; incl.schipper) 220,00 (de grootste waterfiets ter wereld!)

- Fietsen

max. 2 uur

Mountainbike
Fiets (met en zonder versnelling)
Kinderfiets
Helm
Kinderzitje

10,00 (3 uur 15,-) 19,50
6,00
10,00
5,00
7,50
1,50 (3 uur 2,50) 4,00
1,50
4,00

- Natuur-Boottocht

volwassenen
6,90 p.p.

ca. 1 uur + verhaal van de schipper

per dag

per dag

75,00
325,00
350,00
p.week

97,50
50,00
35,00
20,00
20,00

Kind (4-12jr)
afhuren
5,50 p.p.
p/u 235,00

- Andere activiteiten met prijs per activiteit: (duur hangt af van groepsgrootte en activiteit)
á € 6,50 p.p. voor 1 activiteit:
Landactiviteiten o.a:

- Boogschieten
- Steppen
- Touwhangen
- Steltlopen
- Skilopen
- Crazybiken
- Reuzebalspel
- Touwtrekken
- Klootschieten (alleen

á € 6,50 p.p. voor 1 activiteit:
Wateractiviteiten o.a:

- Vlotbouwen
- Watertouwsurvivalbaan
Binnenactiviteiten o.a:

- Pistoolschieten
- Blaaspijpschieten
- Sjoelen (5m.Reuzebakken)
- Darten
- Tangram
- Oud-Hollandse spelen

bij klootschieten: incl.koffie/koek)

(incl. 3 verschillende spelen)

á € 8,00 p.p. voor 1 activiteit:
Div. Sport/Spelactiviteiten o.a:

- Klimmen op 10m. klimwand
- Bungeetrampoline springen
- Raften (6-8 pers.per raft)
Prijs op aanvraag:

- Nordic-Walking Clinic
- Klompenpuzzeltocht
- Fotowandelpuzzeltocht door
centrum Hanzestad Hattem
- Klimpyramide

Consumpties:- Op terras en in de zaal is consumptie verplicht. Er zijn diverse hapjes verkrijgbaar:
frites, koude/warme snacks, tosti’s, pannenkoeken, poffertjes; repen, ijs enz.
Alcoholische drank alleen voor boven de 18 jr en niet tijdens buitensportactiviteiten.

Lunches, Koud/Warme Buffetten, Barbecues, High Tea, etc. (zie speciale prijslijst)
* Opm.: Prijzen van verhuur/transport materiaal naar andere locaties zijn op aanvraag verkrijgbaar

