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Biesbosch combinatie arrangement - Varen en scooter of tuk tuk
rijden

Biesbosch Special
Wat een beleving...varen en tuk tukken of scooteren in een prachtige omgeving! U heeft het leukste eco-uitje van Nederland gevonden! Kom
met collega's naar Nationaal Park de Biesbosch en waan u in een prachtige omgeving om een teamuitje als nooit te voren te beleven. Per
elektrisch aangedreven sloep en scooter of TukTuk de omgeving van Nationaal Park de Biesbosch en de Maas verkennen is actief, gezellig,
afwisselend en zeer zeker spraakmakend!

Programma
U wordt ontvangen bij ons restaurant Raamsdonksveer. Na een lekker kopje koffie of thee met gebak (optioneel) gaat u per sloep de kleine
kreekjes van de Biesbosch verkennen. U moet zelf varen, aanleggen en navigeren.
Vervolgens maakt u een pitstop op een zonnig terras aan het water. Hierna is het tijd om op de scooter of in de tuktuk te stappen. Na een
goede duidelijke uitleg over het besturen van een scooter en/of tuktuk, bezoeken we kleine dorpjes langs het water aan de rand van Nationaal
Park de Biesbosch. U rijdt langs de rivier de Maas of door de mooie polders in de gemeente Drimmelen. U kunt er ook voor kiezen om een
scooter- en of tuk tuk tocht te doen met ludiek spelelement. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
Voorbeeldprogramma:
12.45 uur ontvangst bij ons restaurant in Raamsdonksveer
13:00 uur Vaartocht door de kleine kreekjes van NP de Biesbosch
15:00 uur Pitstop op een terras aan het water (exclusief)
15:30 uur Scooter- of tuk tuk tocht langs de Maas of door de mooie polders in Drimmelen (optioneel met ludiek spelelement)
17:30 uur Einde scooter- of tuk tuk tocht, start barbecue of diner (optioneel)
Tip: u kunt er voor kiezen om een gids van mee aan boord te nemen, die kan u alle informatie verschaffen over Nationaal Park de Biesbosch.

Uitbreidingsmogelijkheden
De scooters rijden niet harder dan 25 km per uur en hierdoor heeft u geen helm nodig. Wat u wel nodig heeft is een geldig brommercertificaat
of autorijbewijs.
De TukTuks rijden niet harder dan 35 km per uur. Hij biedt plaats aan 7 personen inclusief de bestuurder. De bestuurder dient in het bezit te
zijn van een geldig autorijbewijs.

Bij dit teamuitje in de Biesbosch is inbegrepen:
Vaartocht met sloepen door Nationaal Park de Biesbosch
Begeleiding
Scooter- OF TukTuk tocht langs randen NP de Biesbosch

Prijs: vanaf € 32,50 p.p.
Prijs afhankelijk van de groepsgrootte.
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Minimaal vanaf 10 personen.
U kunt de dag uitbreiden met:
- Ontvangst met koffie/thee en gebak € 6,60 p.p.
- 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 minder dan 10 personen kunt u heerlijk a la carte dineren. Wij raden u aan vooraf te
reserveren.
De prijs van dit teamuitje in de Biesbosch is geldig tot en met 31 december 2020.
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