LUDIEKE STADSWANDELING DOLLEN MET BOSSCHE BOLLEN

9.3
Minimaal aantal personen: 15
Tijdsduur: 4 uur en 15 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Altijd Den Bosch al op een leuke en hilarische manier willen leren kennen en ontdekken? Dat kan! Een
wandeling vol interactie, humor en plezier beleef je met de ludieke stadswandeling!
Hierna ga je gezellig op pad in Den Bosch! Leer de delicatesse van Den Bosch op een leuke manier kennen.
We hebben het natuurlijk over de enige echte Bossche Bol. Hmmm.. Heb jij al zin in zo’n heerlijk gevulde
chocolade bol, of op zijn echt Bosch gezegd: sjeklade bol.
Onderstaande tijden zijn ter indicatie.

12:00 - 13:30 uur Ludieke stadswandeling
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat wandelen en lachen een enorm positieve uitwerking heeft op
het lijf en geestelijke gesteldheid! Een ludieke wandeling is dus enorm gezond!
Bij deze unieke stadswandeling nemen de gidsen je mee langs de mooiste plekjes van Den Bosch, je leert de
meest fascinerende historische en culturele hoogstandjes kennen én gaat samen proeven aan de meest oude
cultuur van ons mooie Den Bosch!
Nog nooit gehoord van Voorgekauwde Kwat, Halve Kloten, Balie Kluivers, Droog Dobbelen en Natte Gloppers?
Maar wil je wel ontdekken wat dit is…?!
Kom dan op ontdekkingstocht mee met de grappigste gidsen van Den Bosch op deze ludieke theatrale
stadswandeling!

14:00 - 15:30 uur Dollen met Bossche bollen
Je begint de dag met een dolle wandeltocht door de stad Den Bosch. Met een smartphone ga je op zoek naar
hilarische doe-opdrachten en leerzame meerkeuzevragen in Den Bosch. De doe-opdrachten verschillen van
lachwekkende foto en video opdrachten, waarbij samenwerking een must is. Op een speelse manier krijg je een
mooie kijk op de stad Den Bosch. Je wilt ook zoveel mogelijk opdrachten goed uitvoeren om interessante
weetjes over de Bossche Bol te weten te komen. Het uitdagende stadsspel zorgt voor teambuilding en veel
humor.

15:30 - 16:30 uur Je eigen Bossche bol maken
Na een actieve wandeling door Den Bosch is het tijd om even uit te rusten. Natuurlijk heb je ook berehonger
gekregen van al dat wandelen. Dat komt goed van pas! Tijdens deze workshop leer jij namelijk zelf hoe je nou
zo’n verrukkelijke Bossche bol maakt. Samen in een groepje ga je aan de slag met onder andere chocolade
smelten en slagroom kloppen. Ondertussen worden de winnaars van de citygame besproken en wordt er een
presentatie afgespeeld waar je elkaars gênante foto’s kunt bewonderen. Time flies when you’re having fun!
Voor je het weet is je Bossche bol al helemaal klaar om van te genieten. Dat wordt smullen…

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Professionele humoristische begeleiding
De mooiste plekjes van Den Bosch leren kennen
Enthousiaste begeleider
Smartphone
Prijs voor het winnende team
Keukengerei
1 Bossche bol p.p.
Koffie/thee

PRIJZEN

Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

1 - 19 personen

€ 50,25

€ 57,50

15

20 - 49 personen

€ 48,59

€ 55,50

15

vanaf 50 personen

€ 46,94

€ 53,50

15

