Met e-bike de Brabantse Biesbosch verkennen

E-bikes
Spiksplinter nieuw zijn ze, de stoere zwarte 20 e-bikes of
elektrische fietsen die Sono Tours samen met BV Koek onlangs
aanschafte. En natuurlijk nodigt zo’n geweldige fiets uit om
heerlijk in de Noordwaard te gaan toeren! Naast de e-bikes zijn er ook tandems te huur en verzorgt
Sono Tours een op maat gemaakt arrangement voor een ontspannen uitje of
teambuilidingarrangement. Natuurlijk zijn onderweg diverse oplaadpunten voorhanden bij
horecagelegenheden of bij het Biesbosch MuseumEiland. In de Noordwaard zijn steeds meer routes
te fietsen, nu de laatste fase van de ontpoldering is ingezet in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Biesbosch MuseumEiland opent 26 juni haar deuren
Op vrijdag 26 juni wordt, na een verbouwing van negen maanden,
het geheel vernieuwde en uitgebreide Biesbosch MuseumEiland
gelopen door prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Op zaterdag 27
juni 2015 is het museum geopend voor publiek. Het bestaande
museumgebouw heeft een spectaculaire transformatie
ondergaan. De vaste presentatie is volledig vernieuwd en vertelt
het verhaal van de geschiedenis en bewoners van De
Biesbosch.
Het
pand
is
uitgebreid
met
een
wisseltentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst en een vleugel voor horeca met grote glazen
pui. Bovendien wordt later dit jaar naast het grote terras ook een royale waterspeeltuin toegevoegd
die het getijdengebied nabootst.
Nieuwe horeca

Tip!
Naast golfen bestaat ook de
mogelijkheid voor een leuk potje
Footgolf op Golfpark Almkreek;
een geweldige leuke activiteit
voor verschillende doelgroepen.

Zowel in Werkendam als in de
Noordwaard en de regio wordt
in de horeca hard gewerkt om
gasten te ontvangen. Wij
zullen u daar binnenkort over informeren.

Laat u verassen door vele mogelijkheden
√ Middag- en/of avondprogramma
√ Ruige route kajaktocht o.l.v. een gids
√ Brabantse koffietafel en de Biesbosch
√ Varen door en sportief in de Biesbosch

√ Ander actief programma (zie site www.Sonotours.nl)
√ Lunch met kroket of soep
√ Koud/warmbuffet met dessertbuffet na of BBQ
√ Drankarrangement
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