Prijslijst

Boerengolf de Biesackershof
West Biesakkersweg 10
3281 LN Numansdorp

De Biesackershof

Marianne Kruijthoff

Op de Biesackershof staat plezier

06 - 51 19 85 82

hebben centraal!

info@biesackershof.nl
www.biesackershof.nl

Boerengolf

Arrangementen

Boerengolf

€ 7,50 p.p.

Mixed Golf

€ 12,50 p.p.

Boeren `koffie` golf

€ 10,00 p.p.

Boeren `picknick` golf

€ 11,50 p.p.

Boeren `totaal` golf

€ 13,50 p.p.

Mixed `koffie` golf

€ 15,00 p.p.

Mixed `picknick` golf

€ 16,50 p.p.

Mixed `totaal` golf

€ 18,50 p.p.

Outdoor-activiteiten
Buks-schieten

€ 8,50 p.p.

Laserkleiduifschieten

ca € 20,00 - 25,00 p.p.

Kanovaren

per dagdeel € 12,50 p.p.

Solex rijden

2,5 uur toeren € 33,00 p.p.

Stoeltjeswagen (max 40 pers)

ca € 5,00 - 10,00 p.p.

Vliegend tapijt Paarden
Vliegend tapijt Quad

Kinderen kunnen voor € 1,00 minder de
arrangementen gebruiken.

Op aanvraag
€ 25,00 per groep

Kinderfeestjes
Wij verzorgen graag kinderfeestjes. Bij ons op het terrein kunt u terecht voor kinderboerengolf, het NERF-parcour,
maar ook voor mixed `kinder` golf.
Prijs kinderen (basisschoolkinderen)

Prijs begeleiders

Kinderboerengolf

€ 6,50 p.p.

Boerengolf-begeleider

€ 5,00 p.p.

Mixed Kinder Golf

€ 11,50 p.p.

Mixed Golf-begeleider

€ 7,50 p.p.

NERF-parcour

€ 13,50 p.p.

Leuk voor kinderfeestjes! Kinderen kunnen met

Eten & Drinken
In combinatie met een feestje bieden we aan:

eigen NERF pistolen/geweren op de boerengolfbaan vlaggen veroveren. De kinderen krijgen

Verse Boeren Friet Buffet

€ 8,25 p.p.

drinken en chips op de baan, worden geschminkt

Onbeperkt friet, snacks, saus en frisdrank

en kunnen 1,5 uur spelen op het veld.
Bakje Boeren Friet
Grafiti feestje

€ 19,95 p.p.

€ 5,50 p.p.

Met saus, snack en frisdrank

Leef je uit met de spuitbus, inclusief chips en

Picknickmand

€ 3,50 p.p.

frisdrank.

Op de golfbaan met frisdrank, chips of snoepzakjes

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en inclusief BTW • Bij reservering van groepen wordt vriendelijk verzocht 30% vooraf te voldoen.

