
Arr. 38 5-uur durende avontuurlijke zoektocht 
Prijs: 20 t/m 30 personen         € 44.00 per persoon 
Prijs: 31 t/m 45 personen    € 40.00 per persoon  
Prijs: 46 t/m 65 personen  € 36.00 per persoon 
Prijs: 66 t/m 105 personen  € 34.00 per persoon 
Prijs: 106 t/m 130 personen € 29.00 per persoon 
Prijs: 181 t/m 250 personen € 27.00 per persoon 
Arrangementsprijs voor een gereserveerde boot. 
Vaste kosten: roeipuzzel-competitie € 460,00 
Vaste kosten: Op zoek naar de schatprogramma € 780.00 
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Op een in overleg afgesproken tijdstip gaat u in Drimmelen 
aan boord van de luxe rondvaartboot. Koffie met gebak staat 
reeds voor u klaar. Na het losgooien van de trossen vaart het 
schip naar de Biesbosch. De Biesbosch is één van de laatste 
zoetwatergetijdengebieden van Europa en bestaat uit kreken 
en killen die tussen wilgenvloedbossen door stromen. 
 
Roeipuzzel-competitie 
Tijdens deze roeitocht wordt u opgedeeld in groepen die met 
elkaar de competitie aangaan via kompas-opdrachten.  
De groep die spierkracht het beste weet te combineren met 
het betere denkwerk zal uiteindelijk de winnaar worden. 
Uiteraard is er ook een ‘stumperprijs’ te verdienen. 
De roeipuzzel-competitie duurt ongeveer 1 uur, maximum aan-
tal deelnemers 80 personen. 
 
Schattocht met teambuilding-opdrachten 
Met behulp van een landkaart trekt u in teamverband de Bies-
bosch in op zoek naar een schat. Onderweg zult u listige vra-
gen moeten beantwoorden en lastige teambuilding-opdrachten 
moeten maken om tot bij de schat te komen.  
Wij beloven u dat het tot aan de prijsuitreiking spannend zal 
blijven wie de uiteindelijke winnaar is. 
De schattocht duurt ongeveer 2 uur, maximum aantal deelne-
mers in overleg. 
 
Na één van deze activiteiten wordt er weer ingescheept voor een tocht door de kreken en 
killen van het natuurgebied. Dit onder het genot van de ‘bever’ koffietafel (tegen meerprijs is 
lunch of buffet mogelijk). 
 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw 
Telefoon: 0162 - 682609       versie 230607 

5-uur durende boottocht 
koffie met gebak 
avontuurlijke zoektocht 
koffietafel 


