0113 - 351 551
Reisinformatie
Locatie
Chocolade Atelier Van Noppen
Miniworld Rotterdam
Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 69,00

Een smakelijke dagtocht met buffetcruise
Een smakelijke dagtocht met buffetcruise
Verwennerij van chocolade en een drie uur durende boottocht over de Linge met
dinerbuffet aan boord.

PROGRAMMA

Chocolade atelier Van Noppen
Na aankomst in Ridderkerk bij Chocolade atelier Van Noppen wordt u ontvangen met
koffie of thee en gebak. Vervolgens bekijkt u een videofilm en volgt een demonstratie
chocoladewerk, hierbij kijkt u chocolatier Frits van Noppen op de vingers als hij aan de
slag gaat met vorm- en mouleerbonbons en chocolade figuren. Tijdens de demo mag u
natuurlijk chocolade proeven. Aansluitend is er een broodjeslunch met kroket.

's Middags rijden we via een toeristische route door de Alblasserwaard naar Leerdam

Buffetcruise over de Linge
Omstreeks 15.45 uur aankomst en inschepen bij Rederij Leerdam voor de unieke
afsluiting van deze dag: een drie uur durende cruise over de Linge met uitgebreid koud en
warm buffet aan boord. Tijdens de cruise kunt u naast het dinerbuffet genieten van een
adembenemend stukje Nederland vanachter glas in de luxe binnensalon, of in de zon of
met een frisse neus op de buitendekken. Bij vertrek heeft u een mooi uitzicht op de haven,
de oude stadswallen en de “Royal Leerdam ” Kristal fabrieken. Vervolgens ziet u,
afhankelijk van de waterstand en het tijdstip, stroomop- of afwaarts vanuit Leerdam, het
prachtige decor van de Linge aan u voorbij trekken.
INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar
2 x koffie met gebak
Bezoek Chocolade Atelier
Broodjeslunch met kroket
Buffetcruise, 3 uur
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GROEPSPRIJZEN
40 - 44 personen - € 74,50
45 - 49 personen - € 72,00
> 50 personen - € 69,00
TIP
Beide programmaonderdelen zijn prima te combineren met Museum Planetarium
Johannes Post School te Ridderkerk.
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