Fluisterboot - museum - dinerarrangement ( arrangementnummer: 3 )
Compleet dagprogramma!
Prijs: 10 tot 20 personen € 44.60 per persoon
Prijs: 20 tot 40 personen € 42,75 per persoon
Prijs: vanaf 40 personen € 40.75 per persoon
Kinderen 4 tot 12 € 10,00 korting
Inclusief: 2 x koffie / thee met appelgebak, Routebeschrijving Jantjespad, Brabantse
koffietafel, Rondvaart (tot 20 pers. afvaartijd in overleg), Entree Museum, 3 - gangen
brasseriemenu (exclusief dranken tijdens diner.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.45 - 11.15 uur: Koffie of thee en ambachtelijk appelgebak in de brasserie.
11.15 - 12.45 uur: op één km van het restaurant start u met een wandeling van drie
kilometer langs de Nieuwe Merwede. U maakt kennis met alles wat er leeft in dit
zoetwatergetijdengebied. De kronkelige kreken, zompige wilgenbossen
en bijzondere flora en fauna.
12.45 -13.45 uur: u wordt weer terugverwacht in het restaurant waar u kunt bijkomen
tijdens een smakelijke Brabantse koffietafel.
14.00 - 17.00 uur: na de lunch vertrekt u naar het Biesboschmuseum om aan boord te
gaan van de Whisper, een comfortabele fluisterboot.
De boot brengt u daar waar overige rondvaartboten niet mogen en kunnen komen, via
kleine kreken en killen tot het hart van De Biesbosch. Na een vaartocht van 1,5 uur
bezoekt u het Biesboschmuseum. U krijgt uitgebreid de gelegenheid het museum te
bezichtigen.
17.30 uur : Tot slot kunt u in het restaurant genieten van een heerlijk 3-gangen
brasseriemenu of barbecue. Het restaurant is gelegen naast een oude schutsluis en
vanuit het restaurant heeft u zicht op de jachthaven.
Dit arrangement is slechts een suggestie van onze kant en aan te passen aan uw wensen
en budget. Optioneel: wandeling begeleid door natuurgids.
Periode: januari t/m december

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor informatie of direct boeken:
Hotel Restaurant De Brabantse Biesbosch
4251 MR Werkendam Spieringsluis 6
Telefoon: 0183 - 504248
E-mailadres: bbbiesbosch@hetnet.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit arrangement is u aangeboden door: www.biesbosch.nu
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