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GPS tocht door de Biesbosch - Groepsuitje met opdrachtenboek

GPS tocht door de Biesbosch met opdrachtenboek
Hip uitje in Brabant. Ga met de GPS de Biesbosch in om dit prachtige natuurgebied op een ludieke wijze te verkennen. Geschikt voor grote en
kleine groepen en alles is onder begeleiding.
Uw gezelschap wordt ontvangen bij een van onze locaties in Drimmelen. Hier staat een heerlijke kopje koffie of thee met een appelgebakje
klaar.

GPS tocht met opdrachten door de Biesbosch
De gids of gidsen zullen zich tijdens het ontvangst bij u melden. Na de koffie zullen ze u en het gezelschap mee nemen naar de haven. Dit is
een kleine wandeling van ongeveer 5/10 minuten.
Bij de haven aan gekomen gaat u aan boord van de Kajuitbootjes. Deze bootjes dienen zelf bestuurd te worden (vooraf uitleg). De gids stapt
graag bij u in de boot om u kennis te laten maken met de Biesbosch, haar geschiedenis en bijzondere gebeurtenissen. In een kajuitboot gaan
maximaal 9 personen.
Op ongeveer de helft van de tocht zal er een stop zijn waar de groepen elkaar weer even tegen zullen komen. Dit is bij de Amaliahoeve.

Borrel of Diner
Na deze sportieve dag kan het gezelschap genieten van een heerlijk hapje en of drankje bij Restaurant het Panorama of bij Ons Dorpshuysin
Drimmelen. Bij mooi weer kunt u buiten op het terras vertoeven waar u op beide locaties een een prachtig uitzicht zult hebben.

Dit arrangement in de Biesbosch is inclusief:
Ontvangst op 1 van onze locaties in Drimmelen
1x Koffie/thee met een appelgebakje
Vaartocht kajuitboten (per boot maximaal 9 personen) inclusief benzine
GPS tocht met opdrachten
Prijs winnende groep
Begeleiding en gidsing
Organisatiekosten

Prijs: € 33,- p.p.
Minimale deelname van 15 personen.
Duur: 4 uur
Tijden: 13.00 tot 17.00 uur
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* In de maanden juli en augustus is dit arrangement helaas niet boekbaar. Dit vanwege een lage waterstand.

Prijzen kinderen
Kinderen 0 t/m 3 jaar gratis.
Kinderen 4 t/m 7 jaar: € 20,- inclusief drinken en iets lekkers.
Kinderen 8 t/m 11 jaar € 24,50 inclusief drinken en iets lekkers.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Optioneel bij te boeken:
- Lunchpakketje vanaf € 9,00 p.p.
- BBQ: € 16,- p.p.
Als u andere wensen heeft informeer dan gerust naar aanvullende mogelijkheden voor de catering.
De prijzen van deze GPS tocht door de Biesbosch zijn geldig tot en met 31 december 2019.
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