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Wie zijn wij
Vanaf 1 januari 2007 zijn Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw en
Wie zijn wij
Rederij Biesboschtours samengegaan. Beide bedrijven
Al meer dan 60 jaar organiseert Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw
organiseren al bijna vijftig jaar rondvaarten door één van de
rondvaarten in en rond Nationaal Park de Biesbosch, één van de
mooiste natuurgebieden van ons land; “Nationaal Park de
mooiste natuurgebieden van ons land. Voor individuele gasten of
Biesbosch”. Voor individuele gasten kunt
gezelschappen kunt u een dagtocht of rondvaart boeken. Denk
u aan de hand van deze folder een gezellige dag in en
bijvoorbeeld aan de bekende twee uur durende Biesboschtocht,
rondom de Biesbosch doorbrengen. Vanaf de bekende
een rondvaart met brunch of een compleet verzorgde dagtocht
en gezellige twee uur durende Biesboschtocht tot en met
naar de Rotterdamse havens of Dordrecht. De mogelijkheden zijn
een compleet verzorgde dagtocht met bezoek aan Slot
enorm!
Loevestein of het Rotterdamse havengebied behoren tot onze
mogelijkheden.
Voor gezelschappen
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Rondvaartbedrijf
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De
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Veel bedrijven, verenigingen en families weten hun wegde de
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wijis‘The
Boat to Be’. The Boat to Be.

Routebeschrijving Drimmelen

Routebeschrijving Drimmelen
Vanaf Dordrecht richting Breda (A16), bij knooppunt
Zonzeel A59 richting Waalwijk nemen, afrit Made nr. 32,
Vanaf Dordrecht: Richting Breda (A16), bij knooppunt Zonzeel
bovenaan rechts richting Drimmelen-Biesbosch, weg volgen
A59 richting Waalwijk nemen, afrit Made nr. 32, bovenaan
tot rotonde, daar richting Drimmelen-Biesbosch volgen,
rechts richting Drimmelen-Biesbosch, weg volgen tot rotonde,
twee volgende rotondes rechtdoor.
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Vanaf Breda richting Dordrecht (A16) volgen, bij
Vanaf Breda: Richting Dordrecht (A16) volgen, bij knooppunt
knooppunt Zonzeel A59 Waalwijk/Den Bosch volgen en bij
Zonzeel A59 Waalwijk/Den Bosch volgen en bij afrit Made
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