BOSSCHE BOL - JEROEN
BOSCH VAARTOCHT

9.3

7 reviews

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Ontvangst met een lekker Bossche bol en daarna met een vaartocht over de Binnendieze in Den Bosch en een
bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center kom je alles te weten over de beroemde Bossche kunstschilder
Jheronimus Bosch (Jeroen Bosch).
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

12.30 – 13.30 Ontvangst met koffie/thee en Bossche Bol
Je begint de middag met een echte Bossche Bol bij een kop koffie of thee en daarna ontspannen het water op
met de Jeroen Bosch vaartocht.

13.30 – 15.00 Jeroen Bosch vaartocht
De Jeroen Bosch vaarroute op de Binnendieze staat geheel in het teken van de beroemde kunstschilder
Jheronimus Bosch.
Je vertrekt vanaf de steiger Zuidwal/Oude Dieze, vaart eerst gedeeltelijk onder de stad door en vervolgens door
het Hellegat: spannend, donker en smal. Via de Singelgracht vaar je naar De Groote Hekel, waar je onder een
van de togen kunt genieten van de bijzondere film ‘Hemel en Hel’. De vaartocht wordt vervolgd tot het Herman
Moerkerkplein. Langs de route staan beelden uit de schilderijen van Jeroen Bosch.

15.00 – …. Bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center
Na de korte pauze loop je naar het unieke Jheronimus Bosch Art Center, waar je kennis kunt maken met alle
werken van Jeroen Bosch (reproducties op ware grootte). Geniet van een prachtige documentaire en zie en
hoor het Oordeelspel spelen! Neem de lift en bekijk de stad vanaf 14 meter hoogte. Om je bezoek verder te
verdiepen, bestaat ook de mogelijkheid om reproducties van alle tekeningen en schetsen van Bosch te
bekijken.

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met een kopje koffie of thee en een Bossche Bol
Vaartocht over de Binnendieze
Bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-2033-bossche-bol-jeroenbosch-vaartocht/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

