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Is uw bedrijfsuitstapje of relatiedag 
iets om over naar huis te bellen? 

Wij maken een 
avontuur tot 
een verhaal!

Is uw bedrijfsuitstapje 
of relatiedag iets om 
over naar huis te  
bellen? 

Biesbosch Adventures 
beschikt over meerdere 

snelle boten

Groepsdynamiek  
en teambuilding

Live gerookte paling en 
traditioneel gebakken 

vis midden in de natuur 
van de Biesbosch  

B A.

www.biesboschadventures.nl
info@biesboschadventures.nl

Beatrixhaven 19
4251 NK Werkendam

Tel: 0183 504 666            

Een snelle boot, onverwachte tussenstops en 
een gevulde maag. Dat zijn onze ingrediënten 
voor uw uniek avontuur. 

In de bijzondere Biesbosch zijn wij graag uw 
gastheer, uiteraard staat hierbij respect voor de 
natuur en omgeving voorop.

Heeft u vragen of wilt u een offerte, dan kunt u 
ons altijd bellen en/of mailen.                      

Wat is het prachtig om zelf te 
ontdekken hoe mooi  

Nederland is vanaf het water.

“Wow! Wat een 
contrast, vol gas 
op de Merwede en 
dan die pure stilte 
in de Biesbosch!”

- Nicole, 
Heerhugowaard.
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Hardinxveld-Giessendam, één 
van onze favoriete “puur natuur” 
plaatsen waar u kunt genieten 
van een prachtige wandeling, 
outdoor activiteiten en onze culi-
naire hoogstandjes op vis en bar-
becue gebied. Laat u verrassen 
door de prachtige natuur. Vanuit 
ons clubhuis vertrekken we naar 
de Dordtse en Sliedrechtse Bies-
bosch. U kunt u kiezen voor een 
scala aan activiteiten in de zomer 
maar ook in de winter!

Werkendam, onze thuishaven en 
vertrekpunt vanuit de jachthaven 
of café Havenzicht. Direct met 
de RIB de grote rivieren op of de 
Biesbosch in.

Vesting3hoek. Geschiedenis, kroe-
gentochten, van alles is mogelijk 
in deze prachtige driehoek. Nieuw 
in ons assortiment is een wijn/port 
proeverij in “La Capenniere” in de 
oude stadswal van Gorinchem.

Grote gezelschappen? Vanuit 
Sleeuwijk en Drimmelen gaan we per 
rondvaartboot de rivier op waar uw 
gasten groepsgewijs overstappen 
op onze RIB’s. Het fascinerende RIB 
varen op de rivieren is een on- 
vergetelijk avontuur, die uw gasten 
niet snel zullen vergeten.

Biesbosch. Nationaal Park De 
Biesbosch behoort tot één van 
de meest unieke natuurgebie-
den van Nederland. Het getij-
dendelta en het bijzondere
landschap met brede en smalle 
kreken, de ongelofelige variatie 
aan water- en roofvogels, reeën 
en natuurlijk de bevers zorgen 
er voor dat er maar één
natuurgebied is als de Bies-
bosch. Een rondwandeling met de boswachter voor alle 
kennis over de natuur is een aanrader. Maar het meest 
‘Back to Basic’ is wel het visje bakken en het palingro-
ken. Vers gerookte paling zo uit de rookton, midden in de 
natuur op de unieke stekken van Biesbosch Adventures, 
héél exclusief voor uw gasten! 

Veiligheid. De veiligheid van 
onze gasten staat natuurlijk 
voorop en hoog in het vaandel. 
Wij hebben ervaren kapiteins 
in dienst die over alle vereiste 
papieren beschikken. U vaart 
met snelle professionele RIBs 
(Rigid Inflatable Boat). Elke 
opvarende krijgt een reddings-
vest, drijfpak en een veilig-
heidsbril. Wij adviseren u om 
zelf bootschoenen, en bij koud weer een pet of muts en 
handschoenen mee te nemen.

Heusden, een oud vestingstad-
je, dat een bezoekje waard is. 
Het binnenlopen van de oude 
haven is een belevenis op zich. 
Op www.hbtheusden.nl staan 
alle activiteiten die we voor 
u kunnen organiseren in onze 
evenemententrips. De wijn-
proeverij bij de Heeren van 
Heusden is een aanrader!

Hank, een rustiek plaatsje mid-
den in de Brabantse Biesbosch 
is de thuishaven van onze 
elektrische sloepen, waarmee 
u direct de Biesbosch in kunt. 
Aakvlaai en Biesbosch natuur 
liggen ‘om de hoek’.
Info op www.teamsloep.nl, 
een aparte tak van  
BiesboschAdventures.nl.

Grote Rivieren. De Boven Merwede, 
de Nieuwe Merwede, de Afgedamde 
Maas, de Amer en de Bergse Maas 
stromen om de Biesbosch heen. Rijk 
aan historische vestingsteden die 
een bezoekje waard zijn. Met onze 
snelle RIBs bent u er zo!
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