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Groepsuitje wandelen en varen door de Biesbosch - Ga op safari
met een gids

Ontdek de Biesbosch
Ontdek de Biesbosch vanaf het water en ter voet. Na dit groepsuitje heeft de Biesbosch geen geheimen meer voor u. Een gids vergezelt
en vertelt van alles over dit indrukwekkende natuurgebied.

Groepsuitje met wandelen en varen
De thuishaven waar dit arrangement begint is in Raamsdonksveer. U vaart richting NP de Biesbosch in een fluisterstille sloep en verkent de
omgeving door zelf de sloep te besturen. Er gaan maximaal 11 personen in één sloep. Een gids gaat mee aan boord om u alles te vertellen
over de beesten, de natuur en de geschiedenis van NP de Biesbosch.
Na 1,5 uur varen komt u bij een natuurgebied. Daarna start er een wandeltocht door de prachtige natuur. Het is ook mogelijk de wandeling
te laten vervallen en langer te gaan varen. Na de wandeltocht wordt de vaartocht hervat en keert u terug naar Raamsdonksveer waar er
optioneel gebruik gemaakt kan worden van een BBQ of diner.

Programmavoorbeeld:
13:15 uur: Ontvangst in Raamsdonksveer
13:30 uur: Start vaartocht richting een prachtig natuurgebied
15:00 uur: Aankomst en start wandeltocht
16:00 uur: Vervolg vaartocht
17:30 uur: Aankomst Raamsdonksveer
Let op: Dit is een voorbeeldprogramma, alles kan aangepast worden aan uw specifieke wensen.

Bij dit groepsuitje is inbegrepen:
Varen met elektrische sloepen
Wandelen
Begeleiding van een professionele gids

U kunt de sloep niet afsluiten tegen zon of regen. Er zit een zonne- of regendak op, maar niet over de hele boot.
Prijs: vanaf € 28,50 p.p. inclusief BTW
Duur arrangement: 4 uur
Al vanaf 6 personen te boeken.

U kunt de dag uitbreiden met:
Ontvangst met koffie/thee en gebak € 6,60 p.p.
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Ontvangst met lunch: vanaf € 15,15 p.p. inclusief koffie en thee
Gevulde koelbox (ongeveer 24 non-alcoholische blikjes) aan boord: € 33,00 per koelbox
BBQ: € 26,40 p.p. (het vlees wordt voor u klaargemaakt) (exclusief drankjes)
A la carte diner: hoofdgerecht vanaf € 19,25 p.p. uit te breiden met voor- en nagerecht (exclusief drankjes)

Voor kinderen hebben wij speciale menu's. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
BBQ is te boeken vanaf 10 personen. Met groepen < dan 10 personen kunt u heerlijk a la carte dineren. Wij raden u aan vooraf te reserveren.
De prijs van dit groepsuitje in de Biesbosch is geldig tot 31 december 2021.
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