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Fiets & wandelkaart Regio Biesbosch.
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Voorwaarden kortingsactie ’t Leeuweveerke.
Het veer korting ticket wordt aangeboden door de meewerkende
horeca gelegenheden.
Publiek wat gebruik maakt van het veer ontvangt bij elke rit in
de periode 6 mei 2017 tot en met 15 oktober 2017 één veerticket.
Dit veerticket zal worden voorzien van een datum d.m.v. een
printersysteem aan boord van het veer. Deze korting tickets zijn
alleen geldig op de dag van uitgifte.
Gezelschappen krijgen 1 groepsveerticket.
Bij inlevering van het afgestempelde veerticket kan men bij de
aangesloten horeca gelegenheden 10% korting krijgen op genuttigde consumpties van minimaal 10 euro. (de maximale korting
bevat 5 euro) Het kortingsbedrag komt voor rekening van de horecagelegenheid.
Eenmalige inlevering is van toepassing, het ticket zal gemarkeerd
worden na inlevering.
Gezelschappen mogen 1 ticket per rekening indienen.
Het veerticket is niet inwisselbaar voor contant geld en is niet
geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
Deelnemers die misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico.
Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
Op het veer zullen plattegronden van de Biesbosch en omgeving
aanwezig zijn, Daar worden ook alle meewerkende horeca gelegenheden op vermeld.

Bij alle boerderijen die in de Biesbosch staan
of hebben gestaan, horen bijgebouwen. De
Zwarte Schuur is een bijgebouw maar wel heel
uniek. De authentieke bouwkundige elementen
en de ligging op een eiland in de Biesbosch,
maken de schuur heel bijzonder, Met een rijkdom van cultuurhistorische en natuurwaarden,
aan de rand van een nieuw zoetwatergetijdenatuurgebied, dat volop in ontwikkeling is, maakt
dit geheel uiterst bijzonder.

Het aanbod van dagrecreatie in de Voortuin van de Biesbosch is veelzijdig. U
hoeft zich dan ook niet te vervelen tijdens
uw vakantie of bezoek aan dit prachtige
gebied. Natuurlijk kunt u lekker gaan
wandelen of fietsen, maar denk ook eens
midgetgolf, zwemmen, een bedrijfsbezoek, een rondvaart of een kookworkshop.
De bedrijven in de gemeente denken
graag met u mee om een passende activiteit te bedenken voor uw dagje weg!

Authentiek!
Op zoek naar de Bever!
Al meer dan 25 jaar aanwezig in de Biesbosch en nog steeds volop in de belangstelling; de Bever. Op zoek naar Bevers?
Dat Kan! Rustig peddel je door de Biesbosch-jungle onder leiding van een gids.
Je vaart met de kano door de kleinere
Biesboschkreken en gaat op zoek naar
beversporen. En met een beetje geluk
heb je een ontmoeting met een bever!
Kijk voor meer informatie op: www.
np-debiesbosch.nl Speciaal voor de natuurliefhebbers organiseren we in het late
voorjaar en hoogzomer de Bevertochten.
Kan jij deze bekende Biesbosch bewoners spotten?

De Biesbosch Challenge is een adventurerace, een non-stop sportieve uitdaging van 5 uur (De Rekruut) of 8 uur (De
Challenger).
Onderdelen; (hard)lopen, mountainbiken,
kanoën, kickbike en special tasks.

Dagje weg in de Biesbosch.

Durf jij de uitdaging aan?
kijk op www.biesboschchallenge.nl

Dagje weg in de Biesbosch

Let op! Betaling is aan boord alleen mogelijk via PIN!
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Nederland is een écht fietsland, maar fietsen
in Nationaal Park De Biesbosch kan lastig zijn.
Het gebied bestaat namelijk grotendeels uit
water en nat land. Er zijn onverharde paden
voor wandelaars, maar geen verbindingswegen of bruggen. In de Biesboschregio – het
gebied rondom het Nationaal Park – kan je
wel goede en mooie fietstochten maken, langs
polders, weilanden, akkers, rivieren en lintdorpen. Kies je route en ga op ontdekking!

Genieten!!

Kamperen bij de boswachter!

Heerlijk een dagje fietsen.

za: 6 en zo: 7 mei & za: 13 mei en zo: 14 mei 2017 (voorseizoen)
za: 20 mei t/m zo: 1 oktober 2017 alle dagen (hoogseizoen)
za: 7 en zo: 8 oktober & za: 14 en zo: 15 oktober 2017 (naseizoen)

Ook het Bourgondische karakter van Brabant vindt u in de Voortuin van de Biesbosch veelvuldig terug. In het Bourgondisch
Brabant gebied vindt u een ruim aanbod
aan gezellige cafés en restaurants.
In de havens kunt u heerlijk genieten van
een hapje en drankje. Heerlijk op het terras
zitten en genieten van het uitzicht op Nationaal Park De Biesbosch.
Maar ook wanneer u tijdens een fiets- of
wandeltocht even wilt uitrusten kunt u op
uw route vele rustplaatsen vinden.
De ondernemers ontvangen u graag in één
van de vele horecagelegenheden!

Een hengeltje uitgooien terwijl je geniet
van een prachtige omgeving, de geluiden
van vele verschillende vogels en wie weet,
spot je wel een bever! In De Biesbosch
zijn er veel mogelijkheden en plekjes voor
sportvissers. Een groot deel van De Biesbosch wateren is verpacht aan Sportvisserij Nederland die dus verantwoordelijkheid
zijn voor het toezicht hierop. Hieronder
een aantal zaken waarmee je als visser
rekening dient te houden.

Dagje vissen!

De grootste wilde dieren van Nederland!
Ga samen met de boswachter op zoek
naar de Nederlandse big 5: edelhert, ree,
wild zwijn, bever en of zeehond. Met stoere
voer- of vaartuigen ga je de natuur in.
Onderweg laat de boswachter je zien waar
en hoe het dier leeft en hoe je zijn sporen
herkent. Een tocht langs plekken waar je
normaal niet zomaar komt…
Kijk op: www.staatsbosbeheer.nl

Vrij kamperen, wie wil dat nou niet? Kamperen
is op veel locaties mogelijk, iedereen heeft wel
eens gekampeerd. Maar vrij kamperen onder
de sterrenhemel ergens op een stille plek in
de natuur is een compleet andere beleving.
Zonder buren, zonder douche en zonder toilet.
Met fantastisch uitzicht en grote kans op een
ontmoeting met een edelhert, ree, wild zwijn of
bever. Vrij kamperen is de kunst om van weinig
alles te maken. Alles wat je nodig hebt, moet
passen in een rugzak. Meer heb je niet nodig om
van de vrijheid te proeven die vrij kamperen zo
bijzonder maakt. Wanneer je eenmaal hebt wild
gekampeerd wil je nooit meer anders.
Kijk op: www.logerenbijdeboswachter.nl

De Biesbosch is door mensen gemaakt.
Het is natuur met een voor Nederland belangrijke cultuurhistorie: hier hebben mensen
gevochten tegen het water, polders gemaakt,
de natuur naar hun hand gezet met een heel
eigen griend- en rietcultuur, maar ook weer
ontpolderd en teruggegeven aan de natuur.
Het museum ligt in het hart van de Biesbosch,
een uniek zoetwatergetijdengebied. Het is daarmee de uitgelezen plek om bezoekers kennis
te laten maken met het verleden, heden en de
toekomst van de Biesbosch.
Lang niet alle passanten stappen het
museum binnen voor de tentoonstelling of
een rondvaart. Sommigen komen om gebruik
te maken van de faciliteiten zoals de toiletten
of ze drinken een kop koffie. Anderen zoeken
weer informatie.

Even terug in de tijd...

17:00

Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding van een volwassene!!

Biesbosch MuseumEiland
Hilweg 2
4251 MT Werkendam
www.biesboschmuseumeiland.nl

