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Dagtocht naar Rotterdam - Varen vanuit de Biesbosch naar
Rotterdam

Dagtocht van de Biesbosch naar Rotterdam
De beste indruk van het Rotterdams havengebied ervaart u natuurlijk het beste vanaf het water. Aan boord van een van onze schepen kunt u
optimaal genieten van de vaart.

Dagindeling dagtocht Rotterdam
Om 09.15 uur stapt u in Drimmelen aan boord van de rondvaartboot voor een vaart naar Rotterdam.
Om 09.30 uur worden de trossen losgegooid en begint een echte reis over het water, terwijl u geniet van koffie met appeltaart. Deze dagtocht
gaat dwars door de Biesbosch richting Rotterdam via Merwede Noord en Nieuwe Maas.
Rond 12.30 uur wordt een uitgebreide lunch in buffetvorm geserveerd en ‘s middags een klein snackje.
Na een afwisselende terugvaart wordt rond 18.00 uur in de thuishaven Drimmelen afgemeerd.

Lunch tijdens de Boottocht
De lunch tijdens de vaart bestaat uit:
Soep, 5 broodsoorten, krentenbrood, cake, kruidkoek, 4 soorten vleesbeleg, 4 soorten kaas, paté, warme snack, huzarensalade,
kip/kerriesalade en eiersalade, zoet beleg met tijdens de lunch koffie, thee of melk onbeperkt.

Bij deze Dagtocht van Drimmelen naar Rotterdam is inbegrepen:
Ontvangst met koffie en appeltaart
Lunch in Buffetvorm
Snack
Dagtocht van 09.15 - 18.00 uur

Prijs: € 57,50 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 jaar: € 32,50 p.p.

Data 2022 Dagtocht Biesbosch naar Rotterdam
Zaterdag 16 juli 2022
Zaterdag 30 juli 2022
Zaterdag 6 augustus 2022
Zaterdag 13 augustus 2022
Zaterdag 20 augustus 2022
Zaterdag 27 augustus 2022
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Zaterdag 3 september 2022
De afvaarttijd is om 09:30 uur

Handig om te weten
Er zijn schepen die rolstoelvriendelijk zijn. Geeft u bij reservering aan om hoeveel plaatsen het gaat.
Honden zijn tijdens deze vaart aan boord niet toegestaan
15 minuten voor afvaarttijd kunt u de kaartjes afhalen bij de kassa naast de afvaartsteiger
U kunt uw reservering bij de kassa met pin betalen
Rondom de afvaartsteiger is er voldoende parkeergelegenheid
Aan boord is de bar altijd geopend (hier kunt u alleen contant afrekenen)
U kunt afhankelijk van het weer zowel binnen als buiten zitten
Uw fiets kunt u stallen maar kan niet mee aan boord

De prijs van deze dagtocht van Drimmelen naar Rotterdam is geldig tot en met 3 september 2022.
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