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High Tea rondvaart door de Biesbosch

High tea arrangement tijdens de boottocht
Wilt u samen met uw vriendinnen, vrienden of familie ongedwongen genieten van een kopje thee, met allerlei zoete of juist hartige
lekkernijen?Dat is mogelijk tijdens onze twee uur durende high tea rondvaart door Nationaal Park de Biesbosch.

Varen door de Biesbosch
Mede door de geringe diepgang zijn onze rondvaartboten speciaal gebouwd om door dit gebied vaartochten te maken. De comfortabele boten
zijn verwarmd en uitgerust met toiletvoorziening, bar en geluidsinstallatie. Ook beschikken al onze partyschepen over een uniek
panoramadek. Dit biedt de mogelijkheid tot kilometers ver uitzicht over de polderdijken. Gedurende een twee uur durende vaartocht door de
Biesbosch, wordt het gehele gebied doorkruist. De Biesbosch rondvaart vertrekt altijd vanaf Drimmelen!
Tijdens de tocht is de koffie en thee inclusief.
Zorg dat u tijdig aanwezig bent en houdt rekening met parkeren.
U kunt de toegangskaartjes met pin betalen, maar aan boord is pinnen niet mogelijk.
Er is rondom de afvaartsteiger voldoende parkeergelegenheid.

Zoete lekkernijen en hartigheden
Zoete lekkernijen
Petit fours
Ambachtelijke appeltaart
Bonbons
Cake & muffins
Zandkoekjes
Dessertgebakjes
Slagroomsoesjes
Stukjes boterkoek
Cupcakes
Hartigheden
Gevulde wraps
Bladerdeeghapjes
Quiches
Sandwiches met o.a. gerookte zalm met roomkaas
Sandwiches met cervelaat en een créme van piccalilly
Sandwiches met Ardennerham met tomatentapenade en appelcroutons

Bij deze High Tea rondvaart is inbegrepen:
2 uur durende rondvaart door de Biesbosch
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Prijs:
Volwassenen € 37,50 p.p.
Kinderen 3 t/m 11 jaar € 21,00 p.p.
Mogelijkheden 2021:
Deze high tea vaart kan op geboekt worden op alle data waarop de 2 uur durende rondvaart van 15:00 vertrekt.
Augustus: alle dagen
September: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 25, 26
Oktober: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24

Handig om te weten
Er zijn schepen die rolstoelvriendelijk zijn. Geeft u bij reservering aan om hoeveel plaatsen het gaat.
Honden zijn aan boord toegestaan, mits kort aangelijnd (bij een avondcruise zijn honden niet toegestaan)
15 minuten voor afvaarttijd kunt u de kaartjes afhalen bij de kassa naast de afvaartsteiger
U kunt uw reservering bij de kassa met pin betalen
Rondom de afvaartsteiger is er voldoende parkeergelegenheid
Aan boord is de bar altijd geopend
U kunt afhankelijk van het weer zowel binnen als buiten zitten
Uw fiets kunt u stallen maar kan niet mee aan boord

De prijs van deze High Tea rondvaart over de Biesbosch is geldig in 2021.
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