SPEURTOCHT WANDELEN EN
JE EIGEN BOSSCHE BOL MAKEN

8.6

5 reviews

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 4 uur en 45 minuten
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Ben jij een echte Sherlock Holmes?
Dan hebben wij een uitdaging voor jou. Wij hebben een fantastische route door Den Bosch uitgezet, maar die
vind je alleen door een stukje hoogstaand speurwerk.
Na deze geweldige speurtocht ga je genieten van een Bossche klassieker. Je gaat jouw eigen Bossche bol
maken!

12.00 - 13.00 Ontvangst met een kopje koffie of thee
Je wordt in de Bossche binnestad verwacht met een lekker kopje koffie of thee. Je kunt alvast in de sfeer
komen voor de speurtocht.

13.00 - 15.00 Wandelen en speuren in Den bosch
We geven je eerst een uitgebreide uitleg. Vervolgens gaan jullie in groepjes van 5 á 6 personen op pad. Je krijgt
een kaart envragen mee voor onderweg. De route vindt je door de vragen juist te beantwoorden.
De speurtocht leidt jullie langs de mooiste plekjes van Den Bosch. Maar dan moet je natuurlijk wel je best doen
om die juiste route te vinden!

15.00 - 15.15 Speurtocht prijsuitreiking
Het beste speurteam wordt aan het eind beloond met een mooie verrassing!

15:30 – 16:30 Maak je eigen Bossche bol
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…

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Ontvangst met koffie/thee
Goede en uitgebreide uitleg
Routekaart met vragen, opdrachten voor onderweg
Flesje drinken voor onderweg
Prijsuitreiking voor het beste team
Ingrediënten Bossche bol
Materialen Bossche bol
Begeleiding tijdens het maken van uw Bossche bol
Kopje koffie/thee tijdens het op eten Bossche bol

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

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-2836-speurtocht-wandelen-enje-eigen-bossche-bol-maken/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

