In Breda, op zaterdag 9 september 2017.
10.30 uur aankomen
10.45 – 11.45 uur koffie/thee + gebak
12.00 – 14.00 uur motorboot varen
14.30 – 16.30 uur Stadswandeling met gids
17.00 – 19.00 uur BBQ op dakterras (zonder dranken, die dient zelf betalen)

voor leden kost 42 euro per persoon en NIET lid kost 50 euro per persoon.
graag opgeven vóór 2 september bij Wendy de Wachter, activiteiten@zbsd.nl

dakterras BBQ

Koffie/thee+gebak:
Locatie
U wordt ontvangen in een gezellig café in de binnenstad van Breda. Onder begeleiding van rustige achtergrondmuziek kun u buiten (mits er plaats is) of binnen genieten
Koffie, thee met iets lekkers
Het arrangement is gebaseerd op koffie en thee met appelgebak. Wilt u iets anders drinken, geen probleem! Het is mogelijk in plaats van twee kopjes koffie of thee, één cappuccino
of één frisdrank te bestellen. In overleg kunnen we ook altijd een ander soort gebak voor u verzorgen.

Motorboot varen
De route
Vanaf het Spanjaardsgat naast de nieuwe haven, begint de tocht over de singels van Breda per motorboot. U ziet Breda vanuit een heel ander oogpunt. De wegen en auto’s zijn
nauwelijks te zien en wat overblijft zijn de prachtige gebouwen, monumenten en natuur langs het water. Delen van de tocht waant u zich niet meer in de stad maar in een
natuurgebied met een enkele visser langs de oever. De route voert u onder andere langs de Koninklijke Militaire Academie, de oude watertoren, het Chassé Park en de Seelig
kazerne.
De motorboten
De motorboten bieden plaats aan maximaal 10 personen. Wij hebben zes motorboten beschikbaar. De boten worden aangedreven met een buitenboordmotor en u vaart uw eigen boot
zelf! U bepaalt zelf de route, de snelheid en het plezier van uw tochtgenoten.
Zwemdiploma
Iedereen die met de motorboot gaat varen moet kunnen zwemmen. U dient in het bezit van een zwemdiploma te zijn of zwemlessen volgen of gevolgd hebben.
Spanjaardsgat
Het start- en eindpunt van uw tocht bevindt zich op een belangrijk punt in de geschiedenis van Breda; het Spanjaardsgat. Hier overwon Adriaan van Bergen de Spanjaarden en gaf
Breda terug aan de Nederlanders.
Aan de oever van het Spanjaardsgat ligt het ponton van BeleefBreda waar u ontvangen wordt, een korte instructie krijgt en de route kaart mee krijgt voor de tocht. Uiteraard is het
ook mogelijk om uw eigen tocht te bepalen. In het huisje op ons ponton heeft u de mogelijkheid uw kostbaarheden droog op te bergen tijdens uw tocht rond het centrum van Breda.
Dit programma is inclusief:







Uitleg van instructeur
Gebruik motorboten inclusief benzine
Bredaos waoterboekske met routekaart en informatie over de bezienswaardigheden onderweg
Gebruik tonnen/zwemvesten
Gebruik afgesloten kist voor het opbergen van uw waardevolle spullen

Stadswandeling met gids:
Stadswandeling met gids
Onder begeleiding van een stadsgids wandelt u door de straten van Breda en komt u alles te weten over de historie van de stad. De stadswandeling is in drie verschillende varianten te
boeken en eindigt in het centrum van Breda.
Dit programma is inclusief:




Ervaren gids (maximaal 28 personen per gids)
Bezoek aan diverse bezienswaardigheden

BBQ op het Dakterras:
Locatie
De locatie bevindt zich midden in het centrum van het Breda op een steenworp afstand van de Grote Markt. De locatie is uniek in Breda omdat het dakterras schitterend is ingericht
en zelfs een eigen mini-strand heeft.
BBQ
Bij aankomst kunt u lekker op het terras plaatsnemen en een heerlijke cocktail of een verfrissend biertje drinken. Een kok gaat voor u aan de slag en binnen no-time zit u heerlijk te
eten.
Wat zit er allemaal bij de BBQ?
- Sateh
- Biefstuk
- Gemarineerde kipfilet
- Hamburger
Daarnaast staan er salade, brood met boter en verschillende sauzen voor u klaar.
Consumpties
De BBQ is exclusief consumpties. De consumpties die u besteld dient u na afloop van de BBQ op locatie af te rekenen.



Dieetwensen en eventuele allergieën kunt u aangeven bij uw reservering. Wij houden hier bij het serveren van de BBQ rekening mee.

