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Boottocht met bezoek aan het vernieuwde Biesbosch museum!

Rondvaart met bezoek aan Museum
Boottocht met een bezoek aan het Biesbosch museum. Een leuk dagje uit voor de hele familie, of lekker met z'n tweetjes.

Dagindeling boottocht met bezoek aan het geheel verbouwde museum
Om 10.15 uur verwacht de kapitein u op zijn schip, zodat om 10.30 uur de trossen losgegooid kunnen worden. Onze gastvrije bediening
trakteert u op 2 kopjes koffie met gebak. De vaartocht brengt u door Nationaal Park de Biesbosch, tijdens deze tocht wordt er voor een
heerlijke scheepslunch gezorgd! Omstreeks 13.00 uur arriveren we bij het Biesbosch Museum in Werkendam. Dit Biesbosch museum ligt
midden in de prachtige natuur.
Het Biesbosch Museum is in juni 2015 weer open gegaan na een intensieve verbouwing. In het museum krijgt u een indruk van het verleden,
het heden en de toekomst van de Biesbosch. Er wordt hier ook een documentaire over de Biesbosch gedraaid. Naast een bezoek aan dit
museum kunt u hier ook heerlijk wandelen. Het wandelpad bij het museum bedraagt 2 km.
Omstreeks 16.00 uur meren we af in Drimmelen waar we overgaan tot ontschepen.

Samenstelling lunch aan boord
Soep, 5 soorten brood, krentenbrood, cake en kruidkoek, 4 soorten vleesbeleg, 4 soorten kaas, paté, warme snack, rundvlees-, kip/kerrie- en
eiersalade, zoet beleg, koffie, thee en melk tijdens de lunch onbeperkt.

Data Boottocht met bezoek aan Museum
Dinsdag 14 juli 2020
Woendag 22 juli 2020
Dinsdag 28 juli 2020
Woensdag 5 augustus 2020
Donderdag 10 september 2020
Donderdag 17 september 2020

Dit arrangement is inclusief:
Programma van 5,5 uur
Ontvangst met 2 kopjes koffie met gebak
Scheepslunch
Entree Biesbosch Museum en mogelijkheid te wandelen (stop is ongeveer 1,5 uur)
Boottocht

Prijs: € 45,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 30,50 p.p.
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Al vanaf 1 persoon te boeken!
Data waarop u dit arrangement kunt boeken zijn:
Dinsdag 14 juli 2020
Woendag 22 juli 2020
Dinsdag 28 juli 2020
Woensdag 5 augustus 2020
Donderdag 10 september 2020
Donderdag 17 september 2020

Handig om te weten
Er zijn schepen die rolstoelvriendelijk zijn en voorzien zijn van een invalidentoilet. Informeer naar de beschikbaarheid en geeft u bij
reservering aan om hoeveel plaatsen het gaat.
Honden zijn niet toegestaan op deze vaart
15 minuten voor afvaarttijd kunt u de kaartjes betalen en 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 (hier kunt u alleen contant afrekenen)
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 rondvaart met museumbezoek in het Biesbosch museum is geldig tot en met 17 september 2020.
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