
Arr. 12 Bevertocht - dinerarrangement 
Prijs: tot 20 personen          € 41.50  per persoon 
Prijs: vanaf 20 personen    € 37.50  per persoon  
Grotere groepen op aanvraag. 
 
De tochten worden gevaren op dinsdag en donderdagavond. 
 
Reservering verplicht. 
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Op dit moment verblijven er, verdeelt over een aantal 
burchten, ongeveer 150 bevers in de Biesbosch. Hoewel er 
geen ‘bevergarantie’ kan worden gegeven zijn er meestal wel 
bevers te zien. Vaak zwemmen ze op een paar meter naast de 
fluisterboot. Zonder bevers is het overigens ook geweldig om 
tegen het vallen van de avond door de kreken en killen te 
varen. Naast de bever zijn er immers veel andere dieren te 
zien, waaronder veel waterwild. 
 
Aanvang diner 16.30 - 17.00 uur: 
Ontvangst, aanvang diner/buffet in het gezellige café/ 
restaurant gelegen aan de rand van de Brabantse Biesbosch 
met uitzicht over de haven van Hank. 
 
Vertrek fluisterboottocht 19.00 uur: 
De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een 
door zonne-energie aangedreven motor. Vroeger werd de 
rietaak gebruikt om riet-, hout- en landbouwproducten uit de 
Biesbosch door kreken en geulen naar de vaste wal te  
brengen. 
 
Een heerlijk uitstapje voor de natuurliefhebber met de unieke 
mogelijkheid om bevers te zien in hun natuurlijke omgeving. 
Daarnaast vaart u door een prachtig zoetwatergetijdengebied 
en kunt u genieten van de flora en fauna van dit Nationaal 
Park. 
 
22.00 - 22.30: 
Na de vaartocht in De Biesbosch wordt u weer teruggebracht naar de jachthaven, alwaar een 
bittergarnituur en twee consumpties per persoon voor u klaar staan. 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Afdeling boekingen en arrangementen, Bianca Metzelaar 
Telefoon: 023 - 89 21 177 of 06 - 55 10 35 90 
Email: boekingen@biesbosch.nu 
 
 
 
             versie 13407 

Ontvangst diner buffet 
Fluistertocht 2,5 uur 
Koffie en beverborreltje 
Bittergarnituur en 2 consumpties per persoon 


