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Een dagje uit met de zaak, met je 
vereniging, of zomaar met familie of 
vrienden? Leuk, zul je denken, maar 
hoe organiseer ik dit? Voor jou mis-
schien een hele klus, maar wij zijn er 
om te helpen. Dordrecht en Gorinchem 
hebben veel mogelijkheden; sportieve 
activiteiten, een combinatie van cultuur 
en culinair of genieten van schitterende 
natuurgebieden. Genoeg te doen dus!

In deze brochure vind je naast stads wandelingen 
en een aantal complete dagtochten ook de 
 activiteiten voor een dagtocht op maat.  

Neem na het lezen van de brochure gerust vrij-
blijvend contact met ons op voor een offerte, wij 
staan je graag te woord!

Tot ziens in Dordrecht of Gorinchem! 

Patricia Hoornaar
Afdeling Groepsreserveringen

Colofon
Dordrecht Marketing & Partners
Spuiboulevard 99 
3311 GN Dordrecht

Inlichtingen/reserveringen
Dordrecht Marketing & Partners/VVV Dordrecht
Afdeling Groepsreserveringen
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
Tel: 078-770 4252 
Email: vvvdagtochten@dordrecht.nl
Internet: dagtochtendordrecht.nl
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Informatie
Voor de voorwaarden verwijzen wij  naar onze 
Algemene Voorwaarden die voortvloeien uit 
de Algemene Voorwaarden van de Algemene 
Nederlandse Vereniging van VVV’s (ANVV).

Bereikbaarheid afdeling 
groepsreserveringen
Maandag tot en met donderdag 
telefonisch tussen 8.30 en 12.30 uur.
Maandag tot en met donderdag 
na 12.30 uur via het webformulier.
Vrijdag, zaterdag en zondag 
uitsluitend via webformulier.

Reserveringskosten
1 activiteit of stadswandeling: € 10,-
meer activiteiten of complete dagtocht: € 20,-

Wijzigingskosten
€ 25,00. Dit bedrag wordt in rekening gebracht 
wanneer je tijden en data wilt wijzigen
of wanneer je meerdere malen het aantal 
personen wijzigt. Het definitieve aantal
personen dient 1 week voor aanvang van de 
dagtocht doorgegeven te worden.

Kinderen
Voor kinderen worden geen 
kortingen toegekend.

Een verrassend

dagje uit! 

Inhoudsopgave
Dordrecht
4 Dagtocht Ontdek Dordrecht 

6 Stadswandeling Dordrecht

6 Dordrecht Instawalk

7 Food tour door Dordrecht

8 Tasty stadswandeling Dordrecht

8 Thema wandeling Dordrecht

9 Wat kun je verder in Dordrecht doen?

9 Grote kerk

10 Dordrechts Museum

11 Huis van Gijn

12 Het Hof van Nederland

13 Workshops

13 Proeverij Distilleerderij Rutte

14 Workshop percussie

14 Workshop bonbons maken

15 Varen

15 De Dordtevaar

15 Stoomsleper de Pieter Boele

16 Fluistervaren door de Biesbosch

16 Rondvaart met Si Barone

17 Rondvaart de Princehof

17 Rondvaart meneer en mevrouw de Wit

18 Actief

18 Suppen door Dordrecht

18 Tandem en fietstocht  

18 Escape the city Dordrecht

19 Outside Escape

19 Fotozoektocht door de Biesbosch

20 Whatsapp moordtocht

20   Gangsterjacht

20 Help de directeur is ontvoerd!

21 Europaspel  

21 Levend Ganzenbord

21 Voetbal city game

 

Gorinchem
22 Dagtocht Mooi cultureel Gorinchem

23 Stadswandeling Gorinchem

24 Veelzijdig Gorinchem en Slot Loevestein

25 Wat kun je verder in Gorinchem doen?

25 Gorcums Museum

25 Slot Loevestein

26 Actief

26 Whatsapp Moordspel

26 Help de directeur is ontvoerd!

27 Gangsterjacht

27 Tandem en fietstocht

27 Escape the City

27 Europaspel



4 5

Ontdek Dordrecht 
 Minimaal 12 personen

Voor het begin van deze dag word je verwacht in 
een van de deelnemende restaurants voor de koffie 
met gebak. Hier word je opgehaald door een gids 
van het enthousiaste gidsenteam van de VVV, die 
met veel plezier de stadswandeling verzorgen.  Zij 
nemen je graag mee voor een wandeling door de 
oudste stad van Holland.

De lunch staat op je te wachten bij één van de  deel-
nemende restaurants: Het Magazijn, restaurant 
Post, Osteria Luca, de Kunstkerk (grote groepen), 
restaurant Merz, Lunchroom den Witten Haen, 
Dordts Genoegen. 

Als de gids de groep heeft afgezet bij het 
 restaurant, zal de gids de groep verlaten. Na de 
lunch wandelen jullie op het gemak naar de aanleg-
steiger van de rondvaart door Dordrecht.

Basis plus

10.00 - 11.00 uur 2x koffie/thee 1x gebak
11.00 - 13.00 uur Stadswandeling
13.00 - 14.30 uur Lunch 
15.00 - 16.00 uur Vaartocht

€ 54,95 p.p.

Luxe

10.00 - 11.00 uur 2x koffie/thee 1x gebak
11.00 - 13.00 uur Stadswandeling
13.00 - 14.30 uur Lunch 
15.00 - 16.00 uur Vaartocht
18.00 uur Diner

Vanaf € 89,95 p.p.

Let op: het vaarseizoen van de Dordtevaar 
loopt van 1 april tot en met 31 oktober 2023. 
Buiten dit seizoen kun je ter vervanging ook 
een bezoek brengen aan één van de musea.

Basis

10.00 - 11.00 uur 2x koffie/thee
11.00 - 12.30 uur Stadswandeling
12.45 - 14.30 uur Lunch Merz / Den Witten Haen
15.00 - 16.00 uur Vaartocht

€ 45,00 p.p.

Meest geboekt!
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Stadswandelingen  
Stadswandelingen hebben over het algemeen de indruk saai en stoffig te zijn. 
Boek  dan eens zo’n stadswandeling in onze regio en de stads gidsen  bewijzen 
je het tegendeel. Je kunt in Dordrecht verschillende stads wandelingen 
 reserveren welke worden begeleid door deskundige gidsen.  

Dordrecht mag zich met recht de oudste stad 
van Holland noemen. De duizend monumen-
ten bepalen nog steeds het gezicht van deze 
middeleeuwse stad. Verschillende bezienswaar-
digheden zoals Het Hof van Nederland, de Grote 
Kerk, en de Groothoofdspoort kom je tegen 
tijdens de wandeling.

De wandelingen zijn het gehele jaar door te 
reserveren op alle dagen van de week. Je kunt ze 
los boeken of in combinatie met de bouwstenen 
verderop in deze brochure. Onze gidsen wande-
len met maximaal 20 personen per gids.

Prijs
Tot 2 uur wandelen: € 107,50

Ieder volgend uur: € 50,00

Dordrecht Instawalk

Tijdens deze fotowandeling kijken we op een 
 andere manier naar authentieke straatjes, 
gevels, poortjes en havens. We  experimenteren 
met standpunten, kleuren, licht en donker, 
 spiegelend water. En dat levert bijzondere foto’s 
op!  Dordrecht is een fotogenieke stad die al heel 
vaak is  gefotografeerd. En jij gaat daar originele, 
 creatieve en instaproof foto’s aan toevoegen. 
Deze  instawalk laat je de stad op een verras-
sende manier zien en ondertussen ontdek je ook 
wat je smartphone allemaal kan op fotogebied.

Prijs: € 25 p.p.  |  Duur: 2 uur 
Groepen vanaf 5 tot maximaal 12 personen

Food tour door Dordrecht

Dordrecht is veel te mooi om niet uitgebreid te 
verkennen! Wil je cultureel en culinair verwend 
worden? Tijdens deze tocht geniet je van een 
voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert, 
allemaal op verschillende locaties in de gezellige 
binnenstad van Dordrecht! 

Onder leiding van een VVV- gids ga je van 
 restaurant naar restaurant, stuk voor stuk 
 bijzondere locaties. Gezellig met collega’s, familie 
of vrienden de stad bezoeken en genieten van 
het beste wat de Dordtse keuken te bieden heeft. 
Je hoort naast de bijzondere historie van de stad 
ook leuke anekdotes, de gidsen maken de tour 
compleet.

Programma
17.30 - 18.15 uur: Voorgerecht 
18.15 - 19.00 uur:  Rondleiding
19.00 - 20.15 uur: Hoofdgerecht
20.15 - 20.45 uur: Rondleiding
20.45 - 21.30 uur: Nagerecht

Deelnemende restaurants*:
Dordts Genoegen, de Kunstkerk, restaurant 
het Magazijn, restaurant Post, Osteria Luca en 
 restaurant Merz. 
*Samenstelling afhankelijk van de dag,  groeps-
grootte en beschikbaarheid.

Prijs: € 61,50 p.p. Minimaal 15 personen 
(Minder personen, meerprijs)

Bijzonderheden
Dranken zijn exclusief en dienen na afloop direct 
bij de restaurants te worden afgerekend. De res-
taurants serveren een verrassingsgerecht, waarbij 
je wel van te voren aan kunt geven of je vlees, 
vis of vegetarisch wilt eten. De gids vergezelt de 
groep tijdens het voor- en hoofdgerecht.

Dordrecht Dordrecht

Restaurant Magazijn

Restaurant Post
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Tasty stadswandeling Dordrecht

In de tasty walk ‘Gin, Wijn & Bier’ van Ontdek 
Dordrecht ontdek je de geschiedenis van drank in 
Dordrecht. Wist je bijvoorbeeld dat Dordrecht een 
echte wijnstad was, maar ook tientallen brouwe-
rijen kende? 

De wandeling is een actieve beleving met een 
enthousiaste gids die je de stad laat ontdekken als 
een echte local.

In deze smaakvolle stadswandeling maak je drie 
stops voor een proeverij. Bij distilleerderij Rutte 
proef je gin, jenever en likeur. In een sfeervol café 
proef je Dordts bier. De stadswandeling sluit je 
af met een proeverij van wijn uit een Dordtse 
wijngaard. 

Prijs: € 35 p.p.  |  Duur: 2,5 uur
Minimaal 6 personen

De Grote Kerk

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwe kerk is een 
15e-eeuwse in steen overwelfde Brabants- 
gotische kruisbasiliek met kooromgang en 
straalkapellen.
 
Zeer bezienswaardig zijn de koorbanken (1538-
1542), de kansel (1756), het Kam-orgel (1671), het 
Verschueren-orgel (2007), de gebrandschilderde 
ramen, de fresco’s en de vele fraaie grafzerken. In 
de monumentale kerkruimte zijn diverse perma-
nente exposities te bewonderen zoals de Dordtse 
Synode, de gewelfrozetten en het gouden doop- 
en avondmaalstel. Daarnaast zijn er regelmatig 
wisseltentoonstellingen. Er is een doorlopende 
videopresentatie waarin de geschiedenis van de 
kerk overzichtelijk uit de doeken wordt gedaan.

 
Bij de ingang van de kerk kunnen bezoekers tegen 
een geringe vergoeding een audiotour verkrijgen 
en/of een brochure aanschaffen.
 
De kerk verzorgt rondleidingen door gekwa-
lificeerde kerkgidsen. Deze duren ongeveer 5 
kwartier. Er is een ruimte waar koffie en thee 
(met Dordtse schapenkopkoek) kunnen worden 
genuttigd.
 
Prijs: € 15 en € 5 p.p.  |  Duur: 1 uur
Van 1 april tot en met 31 oktober 2023 

Stel zelf je dagtocht samen door de 
onderstaande suggesties met elkaar 
te combineren! Zo kun je ieder dagje 
persoonlijk en passend maken voor je 
eigen groep!

De locaties Grote Kerk, Museum Huis van Gijn, 
Dordrechts Museum en Hof van Nederland zijn 
uitsluitend in combinatie met een stadswandeling 
te reserveren. 

Thema wandeling Dordrecht

Beleef Dordrecht op een verrassende manier 
met een themawandeling van Ontdek Dordrecht. 
Samen met de gids bepaal je wat je wilt zien in de 
oudste stad van Holland. Zoek je de rust en het 
stadsgroen op in de hofjes? Wil je alles weten over 
architectuur, kunst of geschiedenis? Maak je het 
spannend met duistere verhalen over moorden 
en geesten? Of ben je benieuwd naar beroemde 
Dordtse vrouwen?  

Iedere wandeling is een actieve beleving, helemaal 
op maat samengesteld. Een enthousiaste gids 
laat je de stad ontdekken als een echte local. Een 
themawandeling is de ideale manier om de stad 
op een verrassende manier te verkennen.

Prijs: € 15 p.p.  |  Duur: 1,5 uur
Minimaal 6 personen

Dordrecht Dordrecht

Wat kun je verder in Dordrecht doen?

8
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Dordrechts Museum

Kunst van vroeger en nu is ondergebracht in een 
historisch gebouw met hedendaagse vleugel 
aan de Museumstraat: het Dordrechts Museum. 
Het is een schatkamer van Hollandse schilder-
kunst vanaf 1600 tot heden. Beroemde Dordtse 
schilders als Aelbert Cuyp ontbreken er natuurlijk 
niet. Het museum heeft een restaurant met terras 
aan de tuinzijde, museumwinkel en een film- en 
concertzaal. 

Prijs: € 13 p.p. Bij minimaal 10 personen

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

Huis van Gijn

In het fraaie Huis Van Gijn staat de tijd al ruim een 
eeuw stil. Huis Van Gijn is het voormalige woon-
huis van bankier, jurist en verzamelaar Simon 
van Gijn, die er vanaf 1864 met zijn echtgenote 
Cornelia Vriesendorp woonde.

Een groot deel van het huis is nog intact en 
ingericht als toen. Het lijkt of ze elk moment thuis 
kunnen komen.

Van Gijn had als typisch 19de-eeuwse collectio-
neur een brede belangstelling. Hij verzamelde o.a. 
wapens en schepen maar ook munten, zilver en 
keramiek. De voorwerpen die hij kocht, kregen in 
zijn huis een prominente plaats.

Naast interieurs uit de 17de, 18de en 19de eeuw 
beschikt het museum over een rijke collectie 
kunstnijverheid, een verzameling speelgoed en 
een omvangrijke collectie historieprenten, de Atlas 
van Gijn.

Prijs: € 10,00  p.p. Bij minimaal 10 personen

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur

10

Dordrecht Dordrecht
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Het Hof van Nederland 

In het gebouw waar in opdracht van Willem van 
Oranje in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering 
heeft plaatsgevonden, wordt het verleden en 
heden met elkaar verbonden. Aan de hand van 
belangrijke historische gebeurtenissen die van 
belang waren voor de Nederlandse geschiedenis 
en grotendeels plaatsvonden in Dordrecht, de 
oudste stad van Holland, kom je meer te weten 
over onze vrijheden en word je uitgedaagd om 
naar het heden te kijken en beter inzicht te krijgen 
in wat vrijheid voor jou betekent. Hierdoor willen 
we bereiken dat je je eigen vrijheid koestert en die 
van anderen respecteert.

Prijs: € 10,00 p.p. Bij minimaal 10 personen

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

Dordrecht Dordrecht

Creëer je eigen recept (likeur of gin) 

Proeverij
Distilleerderij Rutte  

Al bijna 150 jaar distilleert Rutte jenevers, gins 
en likeuren. Dat gebeurt vandaag de dag nog op 
dezelfde wijze als toen. Alle smaak en kleur is 
afkomstig van natuurproducten zoals vers fruit, 
kruiden en noten. Dat zie, ruik en proef je!

Proeverij (tasting & mixing)

Je wordt ontvangen in de Proefkamer, krijgt 
uitleg over de ingrediënten en over het proces 
van  distilleren en extraheren. Hierna volgt een 
rondleiding door de distilleerderij. Afsluitend 
een  uitgebreide proeverij van de verschillende 
 jenevers, gin en likeuren.  
 
Prijs:  € 17,00 p.p.
Bij minimaal 15 personen doordeweeks, zaterdag/ 
zondag minimaal 20, maximaal 28 personen 

Duur: 1 ½ uur

Workshop eigen recept maken
Gin, jenever of likeur

Als je voor een workshop kiest, ga je na rond-
leiding zelf aan de slag met onze distillaten en 
extracten uit fruit en kruiden. Je kunt kiezen voor 
een workshop likeur maken of jenever maken.
Er is ook een workshop Gin maken. Je proeft 
 Rutte’s prijswinnende Celery Gin in een gin&-
tonic en je krijgt een gin tasting van de meest 
 bijzondere gins en jenevers (de voorloper van gin)
 
Prijs: € 36,00 p.p. 
Bij minimaal 8 personen doordeweeks, 
zaterdag/zondag minimaal 12 personen, 
maximaal 28 personen

Duur: 3 uur

Workshops

Foto: Bram Vreugdenhil
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Dordrecht Dordrecht

Workshop percussie (djembé)
Het dak gaat eraf! 

Tijdens deze workshop “Samen in het Ritme” 
gaan jullie met elkaar muziek maken.
Hierbij gebruik je een djembé. Dit is een  prachtige 
trommel die in West-Afrika al eeuwen wordt 
gebruikt. Je leert hier slagvaardig op spelen en 
maakt samen met je collega’s of vrienden toon na 
toon een indrukwekkend en swingend muziekstuk 
onder leiding van een vakkundig docent.  

Ben je met een groep groter dan 50 personen, 
dan komen er ook andere Afrikaanse instrumen-
ten aan te pas, zoals tamborims, shakers, agogo 
bellen en bastrommels. 

Voor je het weet is je groep veranderd in een 
 swingende Afrikaanse percussieband!

Prijs: € 450,00 (10 tot 15 personen)
 € 500,00 (16 tot 20 personen)
 € 550,00 (21 tot 25 personen)
 € 600,00 (26 tot 30 personen)
 
Is een groep groter of kleiner? Prijs op aanvraag.

Duur: circa 1 uur

Bijzonderheden:
Afhankelijk van de locatie, de groepsgrootte of 
de beschikbaarheid kan er eventueel eenmalig 
een bedrag aan zaalhuur bijkomen. Bel voor de 
mogelijkheden.

Je kunt eventueel ook kiezen voor een Braziliaan-
se percussieworkshop. De prijzen zijn hetzelfde 
als de Afrikaanse djembe workshop.

Workshop bonbons maken 

Maak de heerlijkste creaties en ga aan de slag 
met de chocolatier. Je krijgt informatie over de 
chocolade, de herkomst ervan en over het werken 
met chocolade. Hierna ga je zelf aan de slag en 
maak je 24 heerlijke bonbons. Tussendoor wordt 
er een lekker kopje koffie of thee geserveerd met 
huisgemaakte slagroomtruffels.

Als de bonbons klaar zijn pak je ze professioneel 
in en kunnen ze mee naar huis. 

Prijs: € 29,50 p.p.
Minimaal: 8 personen, maximaal 23 personen

Duur: 2 uur 

Varen

De Dordtevaar

Maak kennis met de mooie binnenhavens van 
Dordrecht!

Rondvaartboot de Dordtevaar is een elektrisch 
aangedreven open boot en is speciaal ontworpen 
om door het mooie Dordrecht te varen.
Startend naast de Wijnbrug vaart je onder drup-
pelende bruggen, langs donkere doorkijkjes en 
kolossale pakhuizen. Je wilt niets missen, zeker 
niet als de Dordtevaar koers zet richting het 
drierivierenpunt waar de Oude Maas, Beneden 
Merwede en de Noord elkaar kruisen. Tijdens deze 
rondvaart van een uur krijgt je informatie over de 
bezienswaardigheden die Dordrecht rijk is.

Prijs: € 10,00 p. p. Vanaf 15 personen, 
als losse suggestie te reserveren.

Duur: 1 uur

Stoomsleper Pieter Boele

De Pieter Boele is in 1893 gebouwd door de 
scheepswerf P. Boele te Slikkerveer in de stijl 
van de destijds gangbare Rijnslepers. Tot 1965 
heeft de sleper onder de naam “Speculant” zijn 
diensten bewezen op de Rijn.

In 1972 werd het schip herdoopt naar de naam van 
de scheepsbouwer Pieter Boele. Vanaf 1987 wordt 
het schip onder beheer van de stichting “Dordt in 
Stoom” met behulp van circa 25 vrijwilligers in een 
bedrijfsvaardige staat gehouden.

De Pieter Boele is af te huren voor gezelschappen 
tot maximaal 55 personen. Tot de mogelijkheden 
behoren een vaartocht op de rivier de Merwede, 
een rondje om het eiland van Dordt, een tocht 
naar Gorinchem, een tocht naar de molens van 
Kinderdijk of geef je gezelschap een beeld van de 
haven van Rotterdam. Je vaart dan door enkele 
van de vele havens en langs de imposante skyline 
van Rotterdam. Op verzoek kunnen wij de catering 
verzorgen.  Voor specifieke wensen en/of nadere 
informatie kun je contact opnemen. De thuishaven 
van de Pieter Boele is te vinden tussen de prachti-
ge panden van de historische Wolwevershaven te 
Dordrecht. Vroegtijdig reserveren is gewenst.

Vraag een offerte op maat aan!
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Dordrecht Dordrecht

Fluistervaren 
door de Biesbosch 

Vaar geruisloos met de open fluisterboot de 
Sterling van Biesboschcentrum Dordrecht door 
de mooie omgeving van de Biesbosch. De boot 
kan door de kleinere en ondiepe kreken varen. 
Zo beleef je de Biesbosch van heel dichtbij! Ook 
bij slecht weer zit je lekker droog want bij regen 
wordt de boot met een zeil overdekt.

De Sterling is niet toegankelijk voor mensen in 
een rolstoel.

Prijs: vanaf: € 271,00 
vraag een offerte op maat aan.

Duur: vanaf 1 uur

Meneer en mevrouw de Wit

Met deze sloepen vaar je door de historische bin-
nenhavens van Dordrecht. De schipper wijst je op 
alle mooie plekjes van de stad. Wil je liever door de 
natuur varen? Dat kan natuurlijk ook. De schipper 
neemt je in dat geval mee door de Biesbosch. De 
sloepen zijn geschikt voor maximaal 12 personen 
per sloep.  

Prijs: vanaf € 105,00 per boot. 
Vraag een offerte op maat aan.

Duur: vanaf 1 uur

Rondvaart met Si Barone

Dordrecht is het mooist vanaf het water. De 
enthousiaste schippers laten je graag de mooie 
plekjes en historische havens in de binnenstad 
zien. Maar ook een rondvaart door de Biesbosch 
of naar Kinderdijk kan worden verzorgd. Als je het 
leuk vindt kunnen de schippers van alles vertellen 
over de bezienswaardigheden die Dordrecht rijk is. 
Heb je een speciale wens? Er is veel mogelijk! 

Prijs: vanaf € 160,00 
maximaal 12 personen per boot.
Vraag een offerte op maat aan.  

Duur: vanaf 1 uur

Rondvaart en Partyboot 
De Princehof 

Vorstelijk varen, wie wil dat nou niet? Aan boord 
van de Princehof kan dat! Niet alleen door de 
naam en het uiterlijk van het schip, maar ook 
door de gezellige sfeer en goede verzorging. Ook 
aan de minder valide gasten is gedacht. Er zijn 
twee liften aan boord waardoor mensen in een 
rolstoel overal aan boord kunnen genieten. Aan 

boord is een compleet ingerichte keuken met 
eigen kok.  Het buitendek kan bij regen dichtge-
schoven worden. De zijkanten zijn dan wind- en 
waterdicht. Er is binnen plaats voor maximaal 
100 personen. Dus heb je iets te vieren? Vraag 
een offerte op maat aan!

Prijs:  vanaf € 600,00 

Duur: minimaal 2 uur

17
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Dordrecht Dordrecht

Actief

Op zoek naar iets sportiefs en unieks? Dan is 
suppen door Dordrecht echt iets voor jullie!
Vanaf de Pottenkade/Roobrug starten we de 
tocht door Dordrecht. Na een goede uitleg over 
hoe je moet suppen kan iedereen het water op. 
De instructeur houdt iedereen goed in de gaten 
 tijdens de vaart zodat de tocht ook veilig is. De 
tour eindigt ook weer bij de Pottenkade/Roobrug.
Omdat er een kleine kans is dat je in het water valt 
is het aan te raden om waterschoenen te dragen 
en droge kleding mee te nemen. Waardevolle 
spullen kun je beter thuis laten.

Prijs: vanaf € 27,50 p.p.
Minimaal 4 en maximaal 8 personen. 
Meer personen op aanvraag.

Inclusief: materialen, instructies en 
begeleiding instructeur

Duur: 1 uur

Tandem- en fietstocht 
Samen op de tandem of fiets door de omgeving? 
Je kunt vanuit Dordrecht  door de Alblasserwaard 
fietsen of over het eiland van Dordrecht. Er is ook 
een route beschikbaar. Meerkosten: € 1,50 p.p. 

Uiteraard kun je ook de tandem en/of fiets huren 
zonder gebruik te maken van de route.

Prijs:  € 17,00 huur fiets (7 versnellingen)
 € 32,00 huur tandem excl. route
 Minimaal 10 personen
 Exclusief transportkosten: 
 € 69,00 Dordrecht

Duur:  1 dagdeel

Outside Escape Dordrecht
De combinatie van een Escape Room en wandelen 
is een leuke manier om de stad op een andere ma-
nier te leren kennen. Je gaat met je team op zoek 
naar de betrokkenheid van Willem III bij de moord 
op de gebroeders De Witt, één van de meest ge-
denkwaardige aanslagen in de geschiedenis.

Je moet op zoek naar een nieuw document dat 
mogelijk nieuw licht werpt op de zaak. Tijdens 
de twee uur durende wandeling met tussendoor 
raadsels komt het spannende verhaal steeds 
dichter bij de ontknoping. De start is bij het 
 Groothoofd, je eindigt op de Lange Gelderse kade. 
Het enige wat je nodig hebt, is een smartphone.

Prijs: € 20,00 per team 
 Maximaal 4 personen per team

Duur:  2 uur

Aan de hand van foto’s zoek je met een groepje 
je weg door de Biesbosch, op het water door het 
doolhof van kreken en op het land in recreatiege-
bied De Hollandse Biesbosch. Een uitdagend spel 
voor groepen, waarbij je van alles te weten komt 
over de Biesbosch, de planten, de dieren en de 
cultuurhistorie.

Het programma bestaat uit een deel per fluister-
boot of kano (ca. 2 uur) en een deel te voet (ca. 
1 uur). Voor grotere groepen kan een wissel-
programma voor meerdere kleine teams worden 
georganiseerd.

Prijs: € 16,50 p.p. met fluisterboot
 € 19,50 p.p. met kajaks/kano
 Minimaal 10 personen

Duur:  2 uur

Alleen mogelijk van 1 april t/m 31 oktober 2023

Avontuurlijke 
fotozoektocht door 
de Hollandse BiesboschSuppen door de binnen-

havens van Dordrecht
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Escape the City 
Je verzamelt op de startlocatie midden in de 
stad. M.b.v. een plattegrond en een fotokaart 
ga je proberen een route te vinden waarmee 
je naar het eindpunt komt. Probeer de foto 
locaties  te vinden. Maak als bewijs een groeps-
selfie en stuur die door. Zit je goed, dan mag je 
door! Zit je  verkeerd, dan moet je weer terug en 
een andere kant op proberen. Lukt het jou om 
 binnen de 3 uur op het eindpunt te komen?

Prijs: € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur
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Dordrecht Dordrecht

Actief

Er is een moord gepleegd. Maar wie is het slacht-
offer en wie is de moordenaar? Aan jullie om dit 
uit te vinden. En wat is er nu leuker om zelfstandig 
een moord op te lossen?

Met al die CSI programma’s op tv is het leuk om nu 
zelf een moord op te kunnen lossen. Per mail ont-
vangen jullie van te voren de uitleg samen met een 
fotolijst en een antwoordformulier. Tevens ont-
vangen jullie een kaart van de stad waar de moord 
heeft plaats gevonden. Via whatsApp worden er 
aanwijzingen gegeven door de instructeur die jullie 
steeds dichter bij de moordenaar brengt. Lukt het 
jullie om binnen de tijd de moord op te lossen?

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur

Help, de directeur 
is ontvoerd! 
Help, de directeur is ontvoerd! Dit spel vereist 
snelheid, slimheid en een flinke speurneus. 
Ga zo snel mogelijk langs alle verschillende 
fotolocaties in de stad en probeer zo achter de 
verblijfplaats van de directeur te komen.

Hoe werkt Help de directeur is ontvoerd?
Per mail ontvangen jullie van te voren de uitleg 
samen met een fotolijst en een antwoordfor-
mulier. Tevens ontvangen jullie een kaart van de 
stad waar de uitvoering heeft plaatsgevonden. 
Het centrum is opgedeeld  in vakken en in een 
aantal vakken moeten jullie op zoek naar een 
locatie waar je een groepsselfie maakt. Via 
whatsapp stuur je die naar de instructeur van 
Stad Unique en krijg je een aanwijzing over de 
ontvoering. Lukt het jullie om de ontvoering 
binnen de tijd op te lossen?

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur

Gangsterjacht 
Een gevaarlijke gangster is ontsnapt uit de 
gevangenis. Hij is gevlucht naar een andere stad. 
Kunnen jullie achterhalen in welke stad hij zich 
heeft verstopt? 
Met behulp van foto’s en een kaart van de omge-
ving gaan jullie op zoek naar de fotolocaties om 
daar een groepsselfie te maken. Elke groepsselfie 
levert een naam van een stad op waar de gangster 
niet heen is gevlucht. Gedurende het spel wordt 
duidelijk waar de gangster zich verstopt. Hebben 
jullie alle aanwijzingen nodig?

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2-3 uur

Hou jij ook zo van reizen in Europa? Lekker op 
avontuur in geweldige steden en cultuur opsnuiven 
met je familie of je vrienden. Met dit leuke spel kun 
je in eigen land (en zelfs in Duitsland en België) een 
stad bekijken, én intussen een spel spelen waarbij 
jullie kennis over heel Europa getest wordt. Welk 
team weet het meest, en voert de doe-opdrachten 
het best uit?
In de stad doen jullie verschillende locaties aan. 
Soms zullen jullie een denk-opdracht  moeten 
uitvoeren, soms een doe-opdracht. Door de 
denk-opdrachten uit te voeren, verzamelen 
jullie letters om de uiteindelijke code te  kraken. 
De doe-opdrachten vertellen jullie waar de 
 verzamelde letters komen te staan. 

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur

Voetbal City Game 
Hou jij ook zo van voetbal? Vind je het ook zo 
leuk om samen met je vrienden te voetballen en/
of voetbal trucjes te doen? En weet jij best veel 
van voetbal? Samen met een bal die je zelf moet 
mee nemen en natuurlijk je vrienden, je gezin of 
je collega’s trek je de stad van jullie keuze in.

In de stad doen jullie verschillende locaties aan. 
Soms zullen jullie een denk-opdracht moeten 
uitvoeren, soms een doe-opdracht, uiteraard 
met de bal. Door de denk-opdrachten uit te 
voeren, verzamelen jullie letters om de uiteinde-
lijke code te kraken. De doe-opdrachten vertellen 
jullie waar de verzamelde letters komen te staan. 

Prijs:  € 65,00 per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2-3 uur

Levend Ganzenbord 
Hou jij ook zo van bordspelletjes? Of ben je meer 
een buiten persoon? Bij vrijwel iedereen roept het 
Ganzenbord herinneringen op aan vroeger. Het 
bordspel is spannend, gezellig en je kunt geluk 
óf pech hebben. Nog veel leuker is het om dit 
 traditionele spel tot leven te brengen op diverse 
plekken door het land. En om in groepsverband 
te strijden om wie als eerste die felbegeerde 
‘finishstreep’ aantikt en de code kraakt. Inderdaad: 
Levend Ganzenbord.

Jullie trekken er op uit in de stad. Daar doen jullie 
verschillende locaties aan. Soms zullen jullie een 
denk-opdracht moeten uitvoeren, soms een 
doe-opdracht. Door de denk-opdrachten uit te 
voeren, verzamelen jullie letters om de uiteinde-
lijke code te kraken. De doe-opdrachten vertellen 
jullie waar de verzamelde letters komen te staan. 

Hoe speel je Levend Ganzenbord
Tijdens het spel worden jullie via WhatsApp 
 begeleid door een instructeur van Stad Unique die 
jullie opdrachten beoordeelt. Beantwoorden jullie 
de opdrachten goed, dan krijgen jullie de aan-
wijzingen om verder te kunnen spelen. Lukt het 
jullie om na 3 uur de code te kraken?!

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen
 
Duur:  2 - 3 uur

Europaspel 

WhatsApp Moordspel 
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Mooi Cultureel 
Gorinchem 
 Minimaal 12 personen

Voor het begin van deze dag word je verwacht in 
restaurant Metropole of de Hoofdwacht waar de 
koffie met gebak voor je klaar staat.  Hier wordt je 
opgehaald door de VVV-gids.

De stadswandeling wordt met veel plezier verzorgd 
door een gids van het enthousiaste gidsenteam 
van de VVV. Zij nemen je graag mee voor een 
wandeling door de mooiste vestingstad van 
Nederland: Gorinchem!

De lunch staat op je te wachten bij café-restaurant 
de Hoofdwacht of Restaurant Metropole. De gids 
brengt je naar het lunchadres. Hier verlaat de gids 
de groep.

Na de lunch staat de rondleider van het museum 
je al op te wachten (bij medium en luxe pakket). 
Het is tijd voor een bezoek aan het Gorcums 
Museum. Dit museum is veelzijdig. Het vertelt de 
geschiedenis van de stad, heeft een verzameling 
Gorcumse schilderijen uit de Gouden Eeuw en laat 
Gorcumse kunst zien van nu. Er zijn altijd tijdelijke 
tentoonstellingen over kunst, vormgeving en 
geschiedenis. Echt een bezoek waard dus! 

Basis plus

10.00 - 10.45 uur 2x koffie/thee 1x gebak
10.45 - 12.45 uur Stadswandeling
12.45 - 14.15 uur Lunch 
14.30 - 15.30 uur Gorcums Museum 
  met rondleiding

€ 44,50 p.p.

Luxe

10.00 - 10.45 uur 2x koffie/thee 1x gebak
10.45 - 12.45 uur Stadswandeling
12.45 - 14.15 uur Lunch 
14.30 - 15.30 uur Gorcums Museum 
 met rondleiding
18.00 uur Diner

Vanaf € 79,50 p.p.

Basis

10.00 - 10.45 uur 2x koffie/thee
10.45 - 12.15 uur Stadswandeling
12.15 - 13.45 uur Lunch
14.00 - 15.00 uur Gorcums Museum

€ 38,95 p.p.

Stadswandeling
Een wandeling door de mooiste vestingstad van 
Nederland is een promenade door de historie.
Van prachtige renaissancegevels tot robuuste 
vestingmuren, van de Martelaren van Gorcum tot 
Napoleon en de strijd tegen het water. En dat alles 
met schitterende uitzichten over de rivier.
De wandelingen zijn het gehele jaar door te 
reserveren op alle dagen van de week. Je kunt ze 
los boeken of in combinatie met de bouwstenen 
verderop in deze brochure. Onze gidsen wandelen 
met maximaal 20 personen per gids.

Prijs:  tot 2 uur wandelen: € 107,50
 ieder volgend uur: € 50,00

Meest geboekt!
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Gorinchem Gorinchem

10.00 – 10.45 uur: 
Je wordt verwacht in restaurant Metropole 
of de Hoofdwacht waar de koffie met gebak 
al klaar staan.  Hier komt de gids de groep 
ophalen.

10.45 – 12.15 uur:
De VVV-gids(en) neemt je mee voor een 
wandeling door de mooie vestingstad 
 Gorinchem.

12.15 – 13.45 uur: 
De lunch staat op je te wachten bij café- 
restaurant de Hoofdwacht of restaurant 
Metropole. De gids brengt je naar het 
 lunchadres.

14.15 – 14.45 uur:
Overtocht naar Slot Loevestein met Riveer 
vanuit Gorinchem. 

15.00 – 16.30 uur: 
Bezoek aan Slot Loevestein. 
Er is zo veel te beleven in het kasteel, 
het soldatendorp en de voorburcht. 
Kom meer te weten over het slot in de 
 Middeleeuwen, over het leven van Hugo de 
Groot en zijn  bijzondere ontsnapping, de 
staats gevangenis en over de functie van 
 Loevestein in de Hollandse Waterlinies. 
Deze bijzondere historie, in combinatie 
met het indrukwekkende uitzicht en de 
 prachtige natuur zorgen voor een unieke 
ervaring. 

16.45 – 17.15 uur: 
Je verlaat het imposante slot en vaart via het 
fraaie vestingstadje Woudrichem weer 
terug naar Gorinchem.  

Prijs: € 57,25 p.p. Minimaal 12 personen

Bijzonderheden
Loevestein is dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur, met uitzondering van 25 december, 
31 december en 1 januari. De veerdienst van 
Riveer vaart in mei, juni en september in het 
weekend en in juli en augustus dagelijks. 
Op alle overige dagen vaart de watertaxi.

Veelzijdig Gorinchem 
en Slot Loevestein

Inclusief
- 1 keer koffie / thee met gebak
- Stadswandeling onder begeleiding van 
 een VVV-gids
- Lunch
- Bezoek aan Slot Loevestein
- Overtocht van Gorinchem naar 
 Loevestein en terug

Slot Loevestein: 
een groots avontuur!
Er is zo veel te beleven in het kasteel, het 
 soldatendorp en de voorburcht. Kom meer te 
weten over het slot in de Middeleeuwen, over 
het leven van Hugo de Groot en zijn bijzondere 
 ontsnapping, de staatsgevangenis en over de 
functie van Loevestein in de Hollandse Waterlinies. 
Deze bijzondere historie, in combinatie met het 
indrukwekkende uitzicht en de prachtige natuur 
zorgen voor een unieke ervaring. Loevestein is een 
plek om te inspireren en geïnspireerd te raken!

Ga op ontdekking
Ontdek de meest bijzondere, interessante of 
verrassende verhalen. Wist je bijvoorbeeld dat 
er echte katapultkogels zijn gevonden in het 
Munniken land? Of dat er tijdens restauraties 
eeuwenoude muurschilderingen zijn ontdekt? 
Ontdek hoe hier vroeger werd geleefd, wie hier 
woonden en wat zich heeft afgespeeld binnen de 
vestingmuren. Er zijn altijd gidsen aanwezig om je 
spannende verhalen en weetjes te vertellen over 
de geschiedenis van het kasteel. 

Meer weten? Boek een rondleiding waarin een 
museumgids je meeneemt langs de hoogtepun-
ten uit 660 jaar geschiedenis.

Munikkenland
Loevestein ligt in de uiterwaarden van de Maas 
en de Waal, waar de natuur haar gang kan gaan. 
Er is een prachtig rivierenlandschap ontstaan 
waar de kuddes van grote grazers vrij rond-
trekken. De kans is groot dat je de Konikpaarden 
of Rode  Geuzen tegenkomt op weg naar Slot 
Loevestein! 

Prijs:  € 14,50 p.p.

Openingstijden:
Maandag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
m.u.v. 25 en 31 december en 1 januari.  

Gorcums museum
Al 25 jaar is het museum de plek in Gorinchem om 
te genieten van geschiedenis, kunst en design. Je 
leert er alles over de stad. Je kunt je laten inspire-
ren door de wisselende exposities.

Het Gorcums Museum is modern en eigentijds; er 
wordt teruggekeken naar de geschiedenis maar 
er is ook oog voor alles van nu. Het Gorcums Mu-
seum heeft een grote verzameling van duizenden 
voorwerpen en kunstwerken die de geschiedenis 
van de stad Gorinchem vertellen. Van imposante 
schilderijen tot nostalgische reclameborden en 
kostbare kleinoden. Een groot gedeelte hiervan 
is verzameld door en eigendom van de Histori-
sche vereniging Oud-Gorcum. Verder beheert 
het museum de stadscollectie van moderne en 
hedendaagse kunst. Een aparte collectie is die van 
de kunstuitleen.

Prijs:  € 3,50 p.p. Minimaal 10 personen

Openingstijden:
Maandag van 12.00 tot 7.00 uur, 
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Wat kun je verder in Gorinchem doen?
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Tandem- en fietstocht 
Samen op de tandem of fiets door de omgeving? 
Je kunt vanuit Gorinchem richting Slot Loevestein of 
door de Alblasserwaard fietsen. Er is ook een route 
beschikbaar. Meerkosten € 1,50 p.p.

Uiteraard kun je ook de tandem en/of fiets huren 
zonder gebruik te maken van de route.

Prijs:  € 17,00 huur fiets (7 versnellingen)
 € 32,00 huur tandem excl. route
 Minimaal 10 personen
 Exclusief transportkosten: 
 € 99,00 Gorinchem

Duur:  1 dagdeel

Escape the City 
Je verzamelt op de startlocatie midden in de stad. 
M.b.v. een plattegrond en een fotokaart ga je 
proberen een route te vinden waarmee je naar het 
eindpunt komt. Probeer de foto locaties  te vinden. 
Maak als bewijs een groepsselfie en stuur die 
door. Zit je goed, dan mag je door! Zit je verkeerd, 
dan moet je weer terug en een andere kant op 
proberen. Lukt het jou om binnen de 3 uur op het 
eindpunt te komen?

Prijs: € 65,- per team, maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur
Gangsterjacht 
Een gevaarlijke gangster is ontsnapt uit de 
gevangenis. Hij is gevlucht naar een andere stad. 
Kunnen jullie achterhalen in welke stad hij zich 
heeft verstopt? 

Met behulp van foto’s en een kaart van de omge-
ving gaan jullie op zoek naar de fotolocaties om 
daar een groepsselfie te maken. Elke groepsselfie 
levert een naam van een stad op waar de gangster 
niet heen is gevlucht. Gedurende het spel wordt 
duidelijk waar de gangster zich verstopt. Hebben 
jullie alle aanwijzingen nodig?

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2-3 uur
Europaspel 
Hou jij ook zo van reizen in Europa? Lekker op 
avontuur in geweldige steden en cultuur op-
snuiven met je familie of je vrienden. Met dit l euke 
spel kun je in eigen land (en zelfs in Duitsland en 
België) een stad bekijken, én intussen een spel 
spelen waarbij jullie kennis over heel Europa ge-
test wordt. Welk team weet het meest, en voert 
de doe-opdrachten het best uit?
In de stad doen jullie verschillende locaties aan. 
Soms zullen jullie een denk-opdracht  moeten 
uitvoeren, soms een doe-opdracht. Door de 
denk-opdrachten uit te voeren, verzamelen 
jullie letters om de uiteindelijke code te  kraken. 
De doe-opdrachten vertellen jullie waar de 
 verzamelde letters komen te staan. 

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur

Help, de directeur 
is ontvoerd! 
Help, de directeur is ontvoerd! Dit spel vereist 
snelheid, slimheid en een flinke speurneus! Ga zo 
snel mogelijk langs alle verschillende fotolocaties 
in de stad en probeer zo achter de verblijfplaats 
van de directeur te komen!

Hoe werkt Help de directeur is ontvoerd?
Per mail ontvangen jullie van te voren de uitleg 
samen met een fotolijst en een antwoordformu-
lier. Tevens ontvangen jullie een kaart van de stad 
waar de uitvoering heeft plaatsgevonden. Het 
centrum is opgedeeld  in vakken en in een aantal 
vakken moeten jullie op zoek naar een locatie 
waar je een groepsselfie maakt. Via whatsapp 
stuur je die naar de instructeur van Stad Unique en 
krijg je een aanwijzing over de ontvoering. Lukt het 
jullie om de ontvoering binnen de tijd op te lossen?

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur

WhatsApp Moordspel 
Er is een moord gepleegd. Maar wie is het slacht-
offer en wie is de moordenaar? Aan jullie om dit 
uit te vinden. En wat is er nu leuker om zelfstandig 
een moord op te lossen?

Met al die CSI programma’s op tv is het leuk 
om nu zelf een moord op te kunnen lossen. 
Per mail ontvangen jullie van te voren de uitleg 
samen met een fotolijst en een antwoord-
formulier. Tevens ontvangen jullie een kaart van 
de stad waar de moord heeft plaats gevonden. 
Via whatsApp  worden er aanwijzingen gegeven 
door de  instructeur die jullie steeds dichter bij de 
 moordenaar brengt. Lukt het jullie om binnen de 
tijd de moord op te lossen?

Prijs:  € 65,- per team. Maximaal 6 personen

Duur:  2 - 3 uur

Gorinchem Gorinchem

Actief
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