Informatie 2013

Bedrijfsomschrijving:

De gastvrije Sfeerboerderij van Jan Cees Lont heeft naast
haar vele andere activiteiten nu spectaculair
roofvogeltheater. Een superleuk, spannend en educatief
programma voor uw groepen!
U kunt een rondgang maken langs alle vogels van
majesteitelijke arenden, een grappige gier, snelle valken,
tot piepkleine uiltjes waarna u de demo kunt bekijken
vanuit een overdekte tribune met verwarming.
Maar Jan Cees Lont verzorgt ook leuke & betaalbare
demonstraties bloemwerk, workshops bloemschikken of
servies beschilderen, het boeren spellen programma
“Farmers Games”, ligfietsen en handboogschieten.

Adresgegevens:
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Sfeerboerderij Jan Cees Lont
Terdiek 23
1733 JD
Nieuwe Niedorp

Contactgegevens:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Internetadres:
Contactpersoon:

0226-411259
info@janceeslont.nl
www.janceeslont.nl & www.roofvogeldemo.nl
Jan Cees Lont

Capaciteitsgegevens:
Maximale
groepsgrootte:
Max. bij
roofvogeldemo:
Capaciteit
Horeca:
Capaciteit
toiletten:

ca. 120
ca. 120 (overdekt en verwarmd)
ca. 120
2 x toilet / 1 x invalidentoilet

Bereikbaarheid / ligging
Waar ligt locatie:
Busparkeerplaats:
Afstand
parking/bedrijf
Kosten parkeren:

Tussen Alkmaar en Schagen
ja
ca. 50 meter
gratis
Vanaf Den Helder: Richting Schagen. Voorbij Schagen
rechtsaf de N241 op. Na ongeveer 10 km kruispunt
Schagen / Leeuwarden / Alkmaar / Hoorn. U volgt de
route Leeuwarden, direct links gevolgd door Nieuwe
Niedorp West. Aan het eind van de weg rechtsaf, over het
viaduct en rechts met de bocht mee, richting Oude
Niedorp. Van het viaduct tot de Sfeerboerderij is ongeveer
1200 meter.

Vanaf Alkmaar: Volg de N242, richting Leeuwarden.
Vanaf Alkmaar Noord via de N245 op de N242, richting
Leeuwarden. U volgt deze weg tot het kruispunt Schagen /
Leeuwarden / Alkmaar / Hoorn. Rechtdoor richting
Routebeschrijving Leeuwarden, direct links gevolgd door Nieuwe Niedorp
/ plattegrond West. Aan het eind van de weg rechtsaf, over het viaduct
en rechts met de bocht mee, richting Oude Niedorp. Van
het viaduct tot de Sfeerboerderij is ongeveer 1200 meter.
Vanaf Purmerend: A7, Hoorn de afslag Wognum
(N241). Vanaf deze afslag is de route nog 18 km. Richting
Schagen, tot aan het kruispunt Schagen / Leeuwarden /
Alkmaar / Hoorn, rechtsaf richting Leeuwarden, na 500
meter linksaf richting Nieuwe Niedorp West. Aan het eind
van de weg rechtsaf, over het viaduct en rechts met de
bocht mee, richting Oude Niedorp. Van het viaduct tot de
Sfeerboerderij is ongeveer 1200 meter.

Grotere kaart weergeven

Diversen:
invalidentoiletten:
Overige
faciliteiten:

ja
de cadeau & sfeerwinkel is 300m2 groot

vrijwel alles rolstoel & rollator toegankelijk, de
Sfeerboerderij is ook bekend uit de Libelle
Bijzonderheden:
Er zijn zeer veel vogels: klik hier >
http://www.roofvogeldemo.nl/vogels01.htm
Gesloten op:
1e paasdag / 1e pinksterdag / kerstdagen / nieuwjaarsdag

:

Prijzen 2013
Entree per persoon

1e kopje koffie / thee
2e kopje koffie / thee
Gebak+ slagroom
Zelfgemaakte cake of kruidcake
2 x koffie / thee met gebak
2x koffie /thee met cake/kruidcake
Touroperator uitgebreide lunch (minimaal 30 pers)
Touroperator simpele lunch (minimaal 30 pers)
Touroperator diner (minimaal 30 pers)
10% korting boven de 40 pers.
Demonstratie bloemwerk en uitleg over bedrijf (ca. 1 uur)
+ verloting groot bloemboeket + toegang roofvogeltuin (bij
minimaal 25 bezoekers)
Boogschieten ( ca. 1 uur / minimaal 20 personen )
Roofvogeldemonstratie ( ca. 1 uur / minimaal € 250,00)
Farmers Games (boeren spellen / ca. 2,5 uur / minimaal €
325,00)
Workshop bloemschikken (minimaal 15 pers) v.a. elk
seizoen andere onderwerpen

Gratis bij gebruik
van 2x koffie
€ 1,50
€ 1,00
€ 2,50
€ 1,50
€ 4,50
€ 3,80
€ 11,50
€ 7,50
€19,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 9,75
€ 12,50

LET OP: Genoemde prijzen kunnen afwijken, voor een prijsopgave altijd contact opnemen met de paginahouder

Arrangements-combinatie-ideeën 2012:

demonstratie bloemwerk en uitleg over het bedrijf +
bezichtigen roofvogelverblijven, tuin en winkel +2x koffie
Arrangement 1
met zelfgemaakte cake of kruidcake.
Duur: ca. 2 uur
Prijs:€ 6,50 p/p
Minimaal 25 deelnemers

Arrangement 2

roofvogeldemonstratie (1 uur), rondgang over bedrijf +
bezichtigen roofvogelverblijven, tuin en winkel + 2x koffie
met zelfgemaakte cake of kruidcake
( bij 50 pers. en meer € 1,- korting p.p.)
Duur: ca. 2,5 uur
Prijs: € 9,95 p/p
Minimaal 35 deelnemers

Demonstratie bloemwerk en uitleg over het bedrijf,
roofvogeldemonstratie (1 uur) + bezichtigen
roofvogelverblijven, tuin en winkel + lunch/broodbuffet
(incl. salade + soep)
Arrangement 3

( bij 50 pers. en meer € 1,- korting, max. aantal deelnemers
voor dit arrangement 80 pers.)
Duur: ca. 3,5 à 4 uur
Prijs: €. 21,00 p/p
Minimaal 35 deelnemers

Arrangement 4

Arrangement 5

Bij 50 pers. € 19,- p.p.
Wokshop bloemschikken, 2x koffie met 1x gebak,
eenvoudige lunch + bezichtigen roofvogelverblijven, tuin en
winkel
Duur: ca. 4 uur
Prijs:€ 22,50
Minimaal 35 deelnemers
Demonstratie bloemwerk+verloting en uitleg over het
bedrijf, roofvogelwandeling met vertelling over alle vogels
in de tuin. 2x koffie met 1x gebak, + eenvoudige lunch
Duur: ca. 4 uur Prijs € 17,50
Minimaal 35 deelnemers

LET OP: Genoemde prijzen kunnen afwijken, voor een prijsopgave altijd contact opnemen met de paginahouder

