Mogelijkheden en tarieven 2018
De inhoud en het programma van workshops en 'schetsvakanties' kunnen in overleg worden bepaald.
Onderstaande tarieven geven een indicatie van de mogelijkheden. Prijzen zijn inclusief BTW.

Workshop 'Schetsdagboek'
aantal deelnemers
2 deelnemers
3 deelnemers
4 deelnemers
5 deelnemers
6 deelnemers
1)
2)

1 dagdeel 1)
€ 70,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 145,00
€ 160,00

1 dag 2)
€ 140,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 290,00
€ 320,00

groepsprijs inclusief koffie/thee en schetsboekje
groepsprijs inclusief koffie/thee, eenvoudige lunch en schetsboekje

Individuele of groepslessen schetsen of tekenen, 'schetsvakanties'
aantal deelnemers
1 deelnemer
2 deelnemers
3 deelnemers
4 deelnemers
5 deelnemers
6 deelnemers

1 dagdeel 1)
€ 50,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 145,00
€ 160,00

1 dag 2)
€ 100,00
€ 140,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 290,00
€ 320,00

2 dagen 2)
€ 150,00
€ 210,00
€ 300,00
€ 375,00
€ 435,00
€ 480,00

3 dagen 2)
€ 200,00
€ 280,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 580,00
€ 640,00

1)

groepsprijs inclusief koffie/thee en schetsboekje
groepsprijs inclusief koffie/thee, eenvoudige lunch, schetsboekje en (als er uitstapjes in het
programma zijn afgesproken) het gebruik van fietsen of vervoer per auto
2)

Diner
De mogelijkheden om te dineren in Warffum en directe omgeving zijn niet heel uitgebreid. Wij kunnen u
informeren over de mogelijkheden. Maar wij bieden daarom ook de mogelijkheid om - aansluitend aan een
cursusdag - bij ons thuis mee te eten. Een eenvoudige avondmaaltijd voor € 15,00 per persoon.
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Verblijf in Warffum
In Warffum en omgeving zijn veel mogelijkheden voor een aangenaam verblijf. Wij bevelen
onderstaande adressen aan. Indien gewenst regelen wij ook de boeking.
Het Dorpslogement, Warffum www.logement-warffum.nl
bed & breakfast, vanaf € 50 ( 1 persoon) € 65 (2 personen) per nacht, april tot en met oktober
Stee en Stoetje, Warffum www.steeenstoetjewarffum.nl
bed & breakfast, vanaf € 40 (1 persoon) € 68 (2 personen) per nacht
De Witrokken, Warffum www.witrokken.nl
vakantiehuis voor 4 personen, vanaf € 210 per weekend, € 270 midweek
Camp Zuiderhorn, Warffum www.campingzuiderhorn.nl
huisjes, hutten en kampeerplaatsen
De Oude Smidse, Westernieland www.hotel-deoudesmidse.nl.
restaurant met 10 hotelkamers, vanaf € 59,50 (1 persoon) € 79,50 (2 personen) per nacht
Eetcafé Beuving, Baflo www.eetcafebeuving.nl
bed & breakfast (twee slaapkamers en woonkamer boven eetcafé), (1 tot 3 personen) vanaf € 65 per nacht
't Zielhoes, Noordpolderzijl (Usquert)
trekkershutten (1 tot 4 personen) vanaf € 60 per nacht

De vier accommodaties in Warffum zijn op loopafstand van mijn atelier. De afstand van Westernieland, van
Baflo en van Noordpolderzijl naar het atelier is ongeveer 6 kilometer. Baflo - Warffum: per trein in 5
minuten. Zo nodig zorg ik voor vervoer van logies naar atelier vice versa.
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