Voorjaarsvakantieprogramma
Vaartocht door de Hollandse Biesbosch
Winters Rondje Hollandse Biesbosch
Za 23, zo 24, di 26, wo 27, do 28 februari en 1 maart vanaf 13.30 uur
Prijs volwassenen € 10,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 7,00

Rondje Hollandse Biesbosch
Za 2 en zo 3 maart vanaf 12.00 uur
Prijs volwassenen € 9,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 7,00

Geniet tijdens de vaartocht van de rustgevende omgeving van de Biesbosch,
waarbij de schipper vertelt over de omgeving. Bij het Winters Rondje zijn er ook
dekentjes aan boord en krijg je een beker warme chocolademelk met een
beverkoek.

Seizoenswandelingen
Start vanaf Stayokay Dordrecht – Baanhoekweg 25
Snertwandeling za 23 februari 13.30-16.00 uur
Voorjaarswandeling za 2 maart 13.30-16.00 uur
In samenwerking met Stayokay Dordrecht worden de seizoenswandelingen
georganiseerd. Samen met de Biesboschgids wordt er een wandeling gemaakt
door de Hel- en Zuilespolder. De gids vertelt wat dit jaargetijde zo bijzonder
maakt. Na de wandeling staat er een lekkere kom soep klaar!
Prijs volwassenen € 11,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 8,00

Schemerexcursie
Za 23 februari 17.00 – 20.00 uur
Maak onder leiding van een Biesboschgids een wandeling in de schemering, het
moment dat nachtdieren ontwaken. De wandeling begint en eindigt bij
Sterrenwacht Mercurius. Na afloop van de wandeling is er een rondleiding bij
de Sterrenwacht en kun je een kijkje nemen door de enorme telescoop.
Prijs volwassenen € 8,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 6,00

Kinderactiviteit: braakballen pluizen
Di 26 februari 14.00-15.30 uur
Pluis de braakbal van een (roof)vogel uit en ontdek wat deze gegeten heeft.
Welke niet-verteerde resten, zoals botjes en veertjes kun jij zien? Onder de
microscoop kun je deze nog veel beter bekijken. De activiteit wordt begeleid
door Biesboschgidsen.
Prijs € 3,00 per kind

Gezinsexcursie: wintervogels in de Biesbosch
Wo 27 februari 13.30-15.30 uur
In de winter is er in de Biesbosch veel te ontdekken. Maak een wandeling onder
leiding van een gids door het gebied. Door de kale bomen en het winterse
landschap kun je met behulp van je verrekijker de vogels beter zien.
Welke wintervogels kun jij allemaal zien?

Gezinsexcursie: speuren naar sporen
Do 28 februari 13.30 – 15.30 uur
Als je goed om je heen kijkt, kun je overal sporen ontdekken. Dit zijn niet alleen
pootafdrukken, maar ook prenten, gallen, vraat- en graafsporen en nog veel
meer! Ga op zoek naar sporen, samen met de gids die je er ook van alles over
kan vertellen.
Prijs volwassenen € 5,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 4,00

Familie vogeltocht
Vr 1 maart 10.00-11.30 uur
Tijdens deze vaartocht vaar je door de Biesbosch en ga je onderweg van boord
op zoek naar de meest voorkomende vogels in dit gebied. Je herkent deze
vogels met de 'Biesbosch vogelwaaier', een verrekijker en de uitleg van de gids.
Prijs volwassenen € 12,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 9,00

Fluisterend op zoek naar bevers
Vr 1 maart 16.15 – 18.45 uur
Stap aan boord van de open fluisterboot en vaar in de schemering door de
Biesbosch. De gids vertelt je van alles over deze grote knaagdieren. Onderweg
ga je van boord voor een korte wandeling, waarbij je op zoek gaat naar
beversporen.
Prijs volwassenen € 15,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 12,00

Kinderbevertocht
Za 2 maart 16.30 – 18.30 uur
Bezoek onder leiding van de Biesboschgids het BeverBos. De gids vertelt
tijdens de wandeling over bevers en hun leefomgeving. Daarna ga je aan boord
van de open fluisterboot en ga je op zoek naar sporen van de bevers. Zie jij
knaagsporen, een beverburcht of misschien wel glijsporen in de modder aan de
waterkant? Tijdens de vaartocht krijg je een beker warme chocolademelk met
een beverkoek en na afloop ontvangen kinderen een klein presentje.
Prijs volwassenen € 14,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 11,00

Prijs volwassenen € 5,00 – kinderen 4 t/m 16 jaar € 4,00

Kijk voor reserveren en meer informatie op
www.biesboschcentrumdordrecht.nl
of vraag ernaar bij de balie van Biesboschcentrum
Dordrecht.

