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Culturele groepsrondleiding in Utrecht

Intro
De Domstad op zijn best!
Deze stad moet u gezien hebben! De Domtoren is natuurlijk één van de bekendste kerktorens van Nederland en ligt zeer centraal in Utrecht.
Natuurlijk heeft Utrecht veel meer te bieden dan de Domtoren. Loop maar mee met uw gids langs de Oude- en Nieuwegracht, langs het
stadhuis en over de Neude. Vraag uw gids ook naar de bebouwing. Sommige huizen zijn al eeuwenoud en nog in zeer goede staat.

Het arrangement
Naast de twee interessante rondleidingen krijgt u ook nog een heerlijke driegangen brunch opgediend. Dit doen wij op een andere manier dan
u misschien gewend bent, want wij nuttigen elk gerecht in een ander restaurant. U gaat dus langs maar liefst drie restaurants! Zo kunt u iedere
keer genieten van een heerlijke creatie van steeds een andere chefkok en neemt u weer plaats in een restaurant met een andere sfeer.
Al deze veranderingen in de standaard brunch maken uw dag tot een succes. Maak het zelf eens mee!

Programma-indicatie
13.00 - 14.00 Voorgerecht
14.00 - 15.00 Rondleiding
15.00 - 16.00 Hoofdgerecht
16.00 - 17.00 Rondleiding
17.00 - 17.30 Nagerecht

Deze stadsrondleiding met lunch is inclusief:
Professionele gids (met jarenlange ervaring)
Uitgebreid 3-gangen lunch in 3 restaurants naar keuze
Te boeken op uw gewenste dag en tijdstip!

Prijs:

10 - 14 personen € 54,50 p.p. excl. BTW

15 - 29 personen € 51,50 p.p. excl. BTW
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30 - > Personen € 48,50 p.p. excl. BTW

Min. aantal personen: 10
Tijdsduur: 4,5 uur
Komt u niet aan het minimale aantal deelnemers? Als u bereid bent voor het minimale aantal te betalen, kunt u ook gewoon voor minder
personen boeken!
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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