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Groepsuitje in de Biesbosch - Ontdek de Biesboschtocht

De beste stuurlui staan aan... het roer - Verken de Biesbosch met uw groep
Uw gezelschap wordt ontvangen op 1 van onze ontvangst locaties in Drimmelen met koffie, thee en een heerlijke appelgebakje.
Na het ontvangst gaat de groep onder begeleiding van de gids aan boord van de kajuitboten, om Nationaal Park de Biesbosch te verkennen.
In een kajuitboot gaan maximaal 9 personen.

Zelf varen door de Biesbosch
Deze dag krijgt een bijzonder karakter omdat u als groep zelf aan het roer staat van de kajuitboten. Onder begeleiding van een gids vaart u
door de kreekjes naar het hart van de Biesbosch. Aangekomen in het hart van de Biesbosch gaat men een informatieve wandeling maken. Na
de wandeling wordt er via een andere route terug gevaren naar Drimmelen. De gids kan u vertellen over de bijzondere plaatsen in de
Biesbosch. Vanaf de boot krijgt men een goede indruk van dit unieke zoetwatergetijdengebied en Nationaal Park. Onder het genot van een
goed gesprek kan men de natuur ervaren.

Borrelen in de Jachthaven
Na de kajuitbotentocht kunt u eventueel genieten van een borrel en diner bij Restaurant Het Panorama en Ons Dorpshuys in Drimmelen. Bij
mooi weer kunt u buiten op het terras vertoeven waar u op beide locaties een prachtig uitzicht zult hebben.

Dit arrangement is inclusief:
Ontvangst op 1 van onze locaties in Drimmelen
1x koffie of thee en appelgebak
Kajuitbotentocht door de Biesbosch
Wandeling
Begeleiding/gids
Organisatiekosten
Tijdsduur: ongeveer 4,5 uur
Deze tocht vaart op vaste tijden van 13.00 tot 17.30 uur (andere tijden kunnen in overleg)

Prijs: € 33,00 p.p. bij een minimale deelname van 5 volwassen personen.
Alleen te reserveren in de maanden april, mei en juni

Optioneel bij te boeken:
- Lunchpakketje vanaf € 12,50 p.p.
- BBQ vanaf € 20,00 p.p.
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- Extra gids € 40,00
Andere wensen? Vraag dan naar de uitgebreide cateringmogelijkheden!

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 € 25,00 inclusief drinken en iets lekkers

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Extra informatie
Is de groep groter dan 9 personen dan worden er meerdere bootjes ingezet. In het bootje die op dat moment dan geen gids bij zich heeft dient
er zelf gevaren te worden.
Wij laten 1 gids op 3 bootjes mee gaan. Wilt u op iedere boot een gids dan is dat mogelijk voor € 40,00 per gids extra.
Heeft u specifieke wensen voor tijdens de tocht? Bent u een vogelkenner, wilt u meer weten over bloemetjes, bent u fotograaf of wilt u meer
weten over de historie?
Laat dit ons dan weten dan kunnen wij hier rekening mee houden met het inplannen van een gids.
De prijs van dit groepsuitje in de Biesbosch is geldig tot en met 31 december 2023.
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