DE DIEZETOCHT EN JE EIGEN
BOSSCHE BOL MAKEN

8.4
Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 3 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
DoeDenBosch.nl laat je kennismaken met de leukste plekjes, weetjes en feitjes over Den Bosch!
We starten met een lekker kopje koffie of thee. Hierna wacht de schipper die je de mooiste plekjes van Den
Bosch laat zien bij de vaartocht over de Binnendieze.
Wil je nog meer over Den Bosch leren?
Dat komt goed uit, na de vaartocht ga je een eigen Bossche bol maken en natuurlijk ook meteen opeten!
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

11:30 – 12:30 Ontvangst met koffie of thee
Voordat je gaat varen, ontvangen we jullie met een kopje koffie of thee

13:00 – 14.00 Vaartocht Binnendieze
Met deze rondvaart zie je Den Bosch van een heel andere kant. Je vaart namelijk onder de stad door! In kleine
fluisterbootjes ontdek je onder leiding van een gids de rijke geschiedenis van de Binnendieze.

14.00 – 15.00 Je eigen Bossche Bol maken
Onze experts geven je een duidelijke uitleg. Door middel van een korte quiz leer je op een speelse manier meer
over de Bossche bol. Wie heeft de meeste kennis over dit lekkernij?
Met het recept, professioneel keukengerei en de nodige ingrediënten ga je zelf aan de slag. Slagroom kloppen,
chocolade smelten…
Sta versteld van jouw eigen Bossche bol...
Met een lekker kop koffie erbij wordt het optimaal genieten!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Koffie of thee
Begeleiding en historische uitleg van de schipper
Begeleiding van onze expert
Alle benodigde keukengerei
Alle benodigde ingrediënten
Koffie of thee voor bij de Bossche bol

BIJZONDERHEDEN
'Je eigen Bossche bol maken' is ook in het Engels mogelijk, geef dit bij je reservering aan.

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 31,69

€ 36,25

8

20 - 49 personen

€ 30,86

€ 35,25

8

vanaf 50 personen

€ 30,03

€ 34,25

8

