HET MUITHUIS
RONDLEIDINGEN
OVER
Tijdens de ongeveer 45-60 minuten durende rondleiding wordt uitgebreid verteld over de vele
bijzonderheden van onze vogels. Het oorspronkelijke habitat van onze roofvogels en uilen wordt
belicht, evenals de prooien waar ze graag op jagen. Ook de soort specifieke kenmerken en bijzondere
eigenschappen van onze vogels komen aan het licht. Uniek aan onze rondleidingen is het kijkje
achter de schermen. Tijdens de rondleiding word je meegenomen in het fokproces en zie je waar
onze vogels opgroeien.
Na deze uitgebreide rondleiding is er nog de mogelijkheid om met een van onze uilen op de foto te
gaan en/of met enkele van onze vogels te vliegen (afhankelijk van het gekozen pakket).
In totaal duurt uw bezoek aan het Muithuis één uur.

DOELGROEP
Aantal personen: 1 – 20
Leeftijd: 6 – 99+*
*Jongere kinderen kunnen in sommige gevallen mee na overleg. Houd er hierbij rekening mee dat een uur
luisteren voor jongere kinderen wat veel gevraagd kan zijn en dat de kinderen niet mogen rennen in de buurt
van de vogels. Geef de leeftijden van de kinderen altijd aan bij het boeken van een rondleiding.

MOGELIJKHEDEN
Rondleiding Torenvalk: Rondleiding van 45 minuten met uitgebreide uitleg en uniek kijkje achter de
schermen. Er worden geen vogels gevlogen, maar er is wel de mogelijkheid
om met een van onze vogels op de foto te gaan.
Totale duur: 1 uur.
Rondleiding Buizerd:
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Rondleiding van 30 minuten met uitgebreide uitleg en uniek kijkje achter de
schermen. Na de rondleiding worden drie vogels gevlogen, waarmee ook
foto’s gemaakt kunnen worden.
Totale duur: 1 uur.

PRIJZEN

Rondleiding Torenvalk

1 uur

Ma t/m vr
Aanvangstijd in overleg

1-6 personen: € 75,00*
7-12 personen: € 100,00
13-20 personen: € 125,00
*Prijzen gelden voor de groep als
geheel

Rondleiding Buizerd
Ma t/m vr
Aanvangstijd in overleg

1 uur

1-6 personen: € 175,00*
7-12 personen: € 200,00
13-20 personen: € 225,00
*Prijzen gelden voor de groep als
geheel

OVER ONS
Het Muithuis is de evenemententak van Dutch Hunting Falcons; sinds 1993 een volwaardig
valkeniersbedrijf dat zich o.a. specialiseert in het verzorgen van roofvogeldemonstraties en
workshops op maat. Onze valkeniers en vogels zijn professionals die hun sporen in de wereld van de
beroepsvalkerij reeds verdient hebben.
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