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Rondvaart 's- Hertogenbosch

Rondvaart over de Dommel in Den Bosch
Elke dag kunt u met de Ouwe Dirk door het prachtige oude ’s-Hertogenbosch varen. We starten op de Dommel aan de St. Janssingel. Langs
de Marienburg tot aan het Drongels-kanaal zullen we varen. Verder komen we ook langs de mooie citadel, de oliemolen en het oude
handelscentrum: de Smalle Haven. Over de Ertveldplas varen we richting het mooie Engelen. We beëindigen onze tocht weer op de Dommel.

Wanneer kunt u varen?
De rondvaarten worden gehouden van mei t/m oktober 2020.
Juni t/m augustus: elke dag, behalve maandag
Mei & september: woensdag, zaterdag, zondag
Oktober: zaterdag & zondag
Mei t/m september: 12:00, 13:30 en 15:00 uur
Oktober: 13:30 en 15:00 uur

Genieten aan boord
De Ouwe Dirk is het nieuwste schip en heeft een maximum capaciteit van 80 personen en natuurlijk kunt u ook op dit schip gebruik maken
van alle consumpties en buffetten. Het is voorzien van een aangepast toilet en heeft een gezellige bar aan boord.
Wanneer wij buiten ‘s-Hertogenbosch varen kan het bovendek uitgeklapt worden. Het schip straalt een nostalgische sfeer uit en aan boord
waant u zich in het jaar 1912. Of u nu kiest voor een rondvaart of een dagtocht-privé of avondtocht met diner, een mooie sfeervolle vaartocht
is gegarandeerd.
We vertrekken met de Ouwe Dirk vanaf de Dommel aan de St. Janssingel en vervolgen onze route over de verbindingsrivier de Dieze.
Op onze rondvaart ‘s-Hertogenbosch route passeren we de mooie citadel, de oliemolen en het oude handelscentrum: de Smalle Haven. Na
de rondvaart door ‘s-Hertogenbosch centrum verlaten we de stad en varen we door het prachtige buitengebied richting de Ertveldplas . Na
het bezichtigen van het mooie buitengebied beëindigen we onze tocht weer op de Dommel. De rondvaart zal ongeveer één uur duren.
De route die gevaren wordt is St. Janssingel, citadel, de oliemolen, het oude handelscentrum: de Smalle Haven, Ertveldplas en St. Janssingel.

Bij deze rondvaart is inbegrepen:
Rondvaart duurt ongeveer 1 uur
1 Consumptie koffie/thee/fris aan boord

Prijs: € 12,50 p.p.
Kinderen 3 tot 12 jaar € 6,00 p.p. (jonger dan 3 jaar varen gratis mee).
Vertrek vanaf de St. Janssingel (7 minuten lopen vanaf het station).
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Optioneel bij te reserveren:
Koffie/thee met Bossche Bol van Jan de Groot kost € 6,00 per persoon. Dit dient u wel bij uw reservering door te geven en kan niet meer ter
plaatse besteld worden.
Handig om te weten:
Contant betalen aan boord en pinnen is niet mogelijk.
U kunt aan boord in de bar alleen drankjes bestellen en dit dient contant afgerekend te worden.
Er is geen airco aan boord.
Kleine honden zijn toegestaan die op schoot kunnen (geen toeslag). Grote honden zijn niet toegestaan.
Rolstoelers kunnen mee, mits het geen elektrische rolstoel is. LET OP: dit moet u dan wel bij de reservering aangeven!

De rondvaart gaat in mei t/m oktober:
Juni t/m augustus: elke dag, behalve maandag
Mei & september: woensdag, zaterdag, zondag
Oktober: zaterdag & zondag
Mei t/m september: 12:00, 13:30 en 15:00 uur
Oktober: 13:30 en 15:00 uur
*Alleen op reservering en afvaart bij het behalen van de minimum aantal personen. Vraag naar de voorwaarden!
*Andere dagen op reservering vanaf 8 personen. Dan heeft u dus een privé rondvaart en kunt u ook de tijd van varen zelf bepalen.
Deze tocht gaat niet door de grachten in Den Bosch maar over de Dommel, rondom de stad.
De prijs van deze rondvaart Den Bosch is geldig van mei tot en met 31 oktober 2020.

Rondvaart 's- Hertogenbosch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

