0113 - 351 551
Reisinformatie
Locatie
MÃ¶venpick hotel Den Bosch****
Kring Vrienden van Den Bosch
Bakkerij en BakkerscafÃ© Royal
DoeDenBosch
Meer informatie
0113-351551
Prijs vanaf
€ 179,00

Weekend Den Bosch
Weekend Den Bosch
Den Bosch: een veelzijdige stad in het hart van Brabant!

PROGRAMMA
1e dag
Vanaf één of meerdere opstapplaatsen in Zeeland rijden we rechtstreeks naar Den Bosch
In de loop van de morgen is de aankomst in het centrum van de stad, bij Bakkerij Royal,
voor een workshop Bossche Bollen maken; DE gebakspecialiteit van de stad! In 1.5 uur
maak je de echte Bossche bollen. Je gaat zelf aan de slag met de chocolade en slagroom
om na afloop twee eigengemaakte bollen mee te nemen. Tussendoor drinken we samen
koffie.
We wandelen naar het lunchadres voor een broodjeslunch. De middag breng je op eigen
gelegenheid door in het gezellige centrum. Later op de dag is er een transfer naar het
hotel, aan de rand van de stad.
2e dag
Na het ontbijt en uitchecken maken we een stepspeurtocht in het centrum. Met de step
ben je razendsnel en kun je overal komen. Inclusief uitleg en prijsuitreiking voor het beste
team! De middag breng je op eigen gelegenheid door. Op zondag zijn de winkels in Den
Bosch geopend. Vertrek naar Zeeland aan het einde van de middag.
Tips:
diner met de groep in het bruisende centrum
dinerspel Ranking Your Stars
boottocht op de Binnendieze
bezoek het Design- en Noordbrabants Museum
algemene stadswandeling met gids
beklimmen Sint Janskathedraal
kroegentocht met begeleiding en café-spel
INCLUSIEF
Vervoer per luxe touringcar
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Deskundige chauffeur/reisleider
1 overnachting in een middenklasse hotel aan de rand van de stad, op basis van
een gedeelde 2-pers.kamer, incl. ontbijt
Excursieprogramma zoals genoemd

GROEPSPRIJZEN
> 50 personen - € 179,00
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