Dagtochten

Combinatie Delft

www.uitindelft.nl
Originele dagtrips vol
cultuur, spanning en fun!

015-2136403

RONDVAARTEN • DAGTOCHTEN • GIDSENSERVICE
• SLOEPENTOCHTEN • VERMEER-STAD • OUDE EN
NIEUWE KERK • DIVERSE MUSEA • ORANJE/PRINSEN
STAD
•
ROYAL DELFT
•
FOTOPUZZELTOCHT • WORKSHOPS • PARTNER VVV • STAD
UNIQUE • TUK TUKS • PAARDENTRAM • V.O.C.

• ONLINE TE RESERVEREN • • • VOLLEDIG VERZORGDE DAGTOCHTEN • • • ONLINE TE RESERVEREN
DAGTOCHT 1

wat dag je van delft
PROGRAMMA:
10:30 uur
11:15 uur

Ontvangst met koffie / thee (onbeperkt) met gebak bij Gasterij ‘t Karrewiel
Foto-puzzeltocht incl. geschenk

12:45 uur
		
		

Lunchbuffet bij Gasterij ‘t Karrewiel met o.a. soep,
diverse broodsoorten, kaas, vleeswaren, zoetigheden
en onbeperkt koffie, thee en (karne)melk

14:15 uur
Grachtenrondvaart, eindigend bij;
15:15 uur
Audiotour door de Delftse aardewerkfabriek
		‘Royal Delft’ plus bezoek aan de Delftsblauw Giftshop
16:30 uur
Met zes persoons Tuk Tuks terug naar
		
Gasterij ‘t Karrewiel
17:30 uur	Een uurtje bowlen
18:30 uur
Aan tafel voor een heerlijk onbeperkt Grill-Proeverij diner
‘Wat dag je van Delft’ is inclusief:
• onbeperkt koffie / thee
                      • GEBAK
                      • lunchbuffet met soep 

• AUDIOTOUR DOOR
• FOTO-PUZZELTOCHT
   ROYAL DELFT
• grachtenrondvaart
• Grill-Proeverij combiNATIE • Delfts blauw geschenk

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner

DAGTOCHT 2

HISTORISCH DELFT met de paardentram
PROGRAMMA:
12:15 uur
Ontvangst met een heerlijke à la carte lunch met soep,
		
keuze uit diverse broodjes en gerechten en 1x koffie
		of thee
13:30 uur
		

U wordt opgehaald door de Paardentram voor een
prachtige rit door de Delftse straten.

14:15 uur
Audiotour door de Delftse aardewerkfabriek
		‘Royal Delft’ plus bezoek aan de Delftsblauw
		Giftshop
15:45 uur
		

Rondvaart van de ‘Royal Delft’ naar het historisch
centrum of Gasterij ‘t Karrewiel

16:45 uur

Terugkomst bij Gasterij ‘t Karrewiel

‘Historisch Delft’ met de Paardentram is inclusief:
• A LA CARTE Lunch
• AUDIOTOUR DOOR
• rondvaart naar
                      • rit met de Paardentram
ROYAL DELFT
Gasterij ‘t Karrewiel
door prachtig Delft 
• bezoek Delftsblauw Giftshop

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner

EN • • • VOLLEDIG VERZORGDE DAGTOCHTEN • • • ONLINE TE RESERVEREN • • • VOLLEDIG VERZO
DAGTOCHT 3

DELFT BLUE LINE
PROGRAMMA:
12:00 uur
		
		

Ontvangst met een heerlijk lunchbuffet met o.a. soep,
diverse broodsoorten, kaas, vleeswaren, zoetigheden
en onbeperkt koffie, thee en (karne)melk

13:15 uur
		

Begin van de Grachtenrondvaart door de grachten
van Delft, eindigend bij ‘Royal Delft’

14:15 uur
Audiotour door de Delftse aardewerkfabriek
		‘Royal Delft’ plus bezoek aan de Delftsblauw
		Giftshop
15:45 uur

Retourvaart van de ‘Royal Delft’ naar de Koornmarkt

16:30 uur

Terugkomst bij Gasterij ‘t Karrewiel

‘Delft BLue Line’ is inclusief:
• LUNCHBUFFET
                      • grachtenrondvaart
NAAR ROYAL DELFT

• AUDIOTOUR DOOR
• rondvaart naar
ROYAL DELFT
Gasterij ‘t Karrewiel
• Bezoek Delftsblauw Giftshop

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner

DAGTOCHT 4

DELFT OP ZATERDAG
PROGRAMMA:
Te reserveren OP
IEDERE ZATERDAG VAN APRIL t/m oktober
13:00 uur
Ontvangst met een heerlijke à la carte lunch met soep,
		
keuze uit diverse broodjes en gerechten en 1x koffie
		of thee
14:15 uur
Grachtenrondvaart van Gasterij ‘t Karrewiel naar
		de Koornmarkt.
15:30 uur

Stadswandeling van 1¼ uur vanaf de VVV Delft

‘Delft op Zaterdag’ is inclusief:
• A LA CARTE Lunch
                     
				

• Grachtenrondvaart
van Gasterij ‘t Karrewiel 
naar de Koornmarkt

• Stadswandeling
van 1¼ uur

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner

ZORGDE DAGTOCHTEN • • • ONLINE TE RESERVEREN • • • VOLLEDIG VERZORGDE DAGTOCHTEN • •
DAGTOCHT 5

MIDDAGJE delft
PROGRAMMA:
13:00 uur
		

Ontvangst met een heerlijke à la carte lunch met soep, keuze uit diverse broodjes en gerechten
en 1x koffie of thee

14:15 uur
		

U wordt opgehaald door een leuke en deskundige gids die met u mee gaat op de Paardentram
voor een prachtige rit van een uur langs de mooiste bezienswaardigheden in Delft

15:15 uur	Einde programma

‘MIDDAGJE DELFT’ is inclusief:
• A LA CARTE LUNCH
                      • RIT MET DE PAARDENTRAM
                     • DESKUNDIGE EN LEUKE GIDS 

‘AVONDJE DELFT’ is inclusief:
• RIT MET DE PAARDENTRAM
• DESKUNDIGE EN LEUKE GIDS
• BOWLEN & HOOFDGERECHT

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner

DAGTOCHTEN OP MAAT
STEL ZELF SAMEN:
Stel zelf - in overleg met ons - uw ideale dagtocht samen. Wij maken samen met
u een programma dat volledig aan uw wensen en budget voldoet. Combineer een
lunch of diner met 1 of meerdere van de onderstaande activiteiten:
• Grachtenrondvaart
• Bezoek Nieuwe en/of Oude Kerk
• Rit met Paardentram
• Bezoek Prinsenhof
• Stadswandeling met gids
• Audiotour ‘Royal Delft’

•
•
•
•
•
•

Rit met zespersoons Tuk Tuks
Bowlen
Bezoek Vermeer Centrum
Vaar- of fotopuzzeltocht
Pubquiz
Whatsapp Moordtocht/Escape The City

Vanaf 15 personen stellen wij uw ‘Dagtocht op Maat’ zonder boekingskosten
samen voor u. Bij minder dan 12 personen rekenen wij € 12,50 boekingskosten
voor een ‘Dagtocht op Maat’. Voor onze puzzeltochten, bowlen, Pubquiz,
stadswandelingen en vaste dagtochten programma’s rekenen wij geen
boekingskosten!
Tip: Bent u met een gezelschap van 25 personen of meer? Informeer dan naar
onze vervoersmogelijkheden met een tourbus van en naar uw woonplaats!

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner

LEN OP MAAT • • • UITWISSELBARE DAGTOCHTONDERDELEN OP MAAT • • • UITWISSELBARE DAGTO
PUZZELTOCHTEN
FOTO-PUZZELTOCHT

1,5 uur

In groepjes wandelt u in anderhalf uur langs de mooiste bezienswaardigheden van Delft.
U krijgt een route en een boekje mee, hierin vindt u ludieke vragen en mooie foto’s van de
prachtige historische binnenstad waar u doorheen loopt. Aan de hand van de foto’s kunt u de
fotopuzzeltocht oplossen. Aan het einde van de tocht krijgt iedere deelnemer een Delftsblauw
aandenken. Aanbevolen groepsgrootte 4 tot 6 personen. Bij regenachtig weer zijn paraplu’s
beschikbaar.

VAARPUZZELTOCHT: ‘DELFT ONDER BRUGGEN’

1,5 uur

In prachtige fluisterbootjes bevaar je de Delftse wateren. Aan de hand van ludieke vragen en
verrassende oplossingen puzzel je kriskras door de vele grachtjes en onder de ontelbare bruggen
door die de historische binnenstad telt. De grachtenpuzzeltocht kan worden uitgebreid met een
lunch- of borrelmand aan boord.

WHATSAPP MOORDTOCHT

3 uur

Los een moord op in Delft met uw mobiele telefoon. Aan de hand van foto’s en een stadskaart
gaat u op zoek naar fotolocaties in Delft om daar een groepselfie te maken. Bij elke groepsselfie
die u juist naar de instructeur stuurt, ontvangt u een aanwijzing om de moord op te lossen! Leer
Delft kennen op een nieuwe en ludieke manier en los de moord gaandeweg op!

BINNEN ACTIVITEITEN
PUBQUIZ

1,5 uur

De Pubquiz staat garant voor een avond vol vertier en hilariteit. Onder leiding van een
professionele quizmaster gaat in teams met elkaar op een leuke manier de strijd aan. De quiz is
geschikt voor jong en oud, man en vrouw, op elk niveau. Zonder gedoe dat mensen “voor gek
staan”, je zult zien dat iedereen zijn of haar steentje zal bijdragen in het beantwoorden van de
vragen.

LUNCH- / BRUNCH- / DINERMOGELIJKHEDEN
LUNCHBUFFET / KOFFIETAFEL
Geniet van een heerlijk lunchbuffet waarbij u begint met een huisgemaakte dagsoep, na de
soep kunt u bij ons buffet kiezen uit een variëteit aan lekkere broodjes, diverse soorten beleg
en zoetigheden. Tijdens de lunch is koffie, thee, melk en karnemelk inclusief. Het lunchbuffet is
ook uit te breiden met een heerlijke kroket of omelet. Wilt u tijdens de lunch liever lekker blijven
zitten? Kies dan voor onze koffietafel, waarbij alles bij u aan tafel wordt geserveerd.

BRUNCH
De voortreffelijke brunch bestaat onder andere uit de keuze tussen 2 ambachtelijke huisgemaakte soepen, luxe broodsoorten zoals croissantjes, Kaiserbroodjes en chocoladebroodjes,
diverse kaassoorten en een luxe vleeswarenschotel. Er staat een uitgebreid buffet voor u klaar
met warme en koude gerechten waaronder gerookte zalm, kippenpootjes en een pizzarettehoek, ook kunt u bij de kok vis laten grillen. Tijdens de brunch serveren wij onbeperkt koffie,
thee, melk en jus d’orange. Om de brunch helemaal compleet te maken bieden wij u een
zeer gevarieerd dessertbuffet aan met verschillende smaken ijs, diverse zoete variaties en een
chocoladefontein.

GRILL-PROEVERIJ DINER
Geniet van een heerlijk, onbeperkt Grill Proeverij diner. Het diner bestaat uit smakelijke
voorgerechten, onbeperkt vlees, vis van de plaat en een uitgebreide keuze aan bijlagen, dit alles
terwijl de kinderen zich vermaken in de Spelerij. U start met een verrassing van de chef en
stokbrood met smeersels aan tafel. Ook mag u in onze soephoek een heerlijke soep uitkiezen en
pimpen met diverse ingrediënten. Na het voorgerecht steken wij de grill op tafel voor u aan.
Voor bij het grillen worden er aan tafel verschillende soorten vlees, bakgroenten en knapperige
frietjes geserveerd. Als uitbreiding bieden wij u een zeer gevarieerd dessertbuffet met
verschillende smaken ijs, een chocoladefontein en diverse zoete variaties aan.

TOCHTONDERDELEN
• • OVER GASTERIJOP
‘T KARREWIEL • • • OVER GASTERIJ ‘T KARREWIEL • • • OVER GASTERIJ ‘T GA

Gasterij ‘t Karrewiel
Gasterij ’t Karrewiel vormt het middelpunt van elke
dagtocht. Gevestigd in een monumentaal pand, idyllisch
gelegen in het historische centrum van Delft, temidden
van hofjes en grachten is Gasterij ‘t Karrewiel een unieke
uitgaansgelegenheid in Delft. De Gasterij heeft diverse
restaurantzalen die afgescheiden kunnen worden gebruikt
en is uitermate geschikt voor intieme diners, maar ook voor
feestavonden tot 400 personen. Naast uitstekende lunches
en diners in een aantrekkelijke entourage biedt Gasterij ‘t
Karrewiel een vrijwel onbeperkt aantal mogelijkheden om actieve recreatie te combineren met een sfeervol verblijf. Themadiners
als de Whodunnit Dinner Party en het Big Secret Soap Spel zijn gouden tips voor een hilarisch personeelsuitje. Bowlen op één van
onze tien bowlingbanen met automatische randen voor de kinderen kan natuurlijk ook. Voor de allerkleinsten (of oudsten) is er een
speciale ballenglijbaan, zo kan iedereen meedoen! Het moonlight bowlen met leuke muziek, blacklights en discolampen laten een
hele andere bowling zien. Gasterij ’t Karrewiel is geheel aangepast voor rolstoelgebruikers en volledig airconditioned.
Het boekingskantoor van de Dagtochten Combinatie Delft en Gidsenservice Delft is gevestigd in het pand van
Gasterij ’t Karrewiel.

‘t QarraZ
BOWLING & BISTRO

www.uitindelft.nl
015-2136403

www.gidsenservicedelft.nl
015-2145147

www.qarraz.nl
015-2144978

www.karrewiel.nl
015-2136876

info@uitindelft.nl

info@gidsenservicedelft.nl

info@qarraz.nl

info@karrewiel.nl

Dagtochten
Combinatie Delft

Gidsenservice
Delft

Bowling & Bistro
‘t QarraZ

Gasterij
‘t Karrewiel

Origineel • HiStorie • TUK
Tuks • Fotopuzzeltocht
• Steps • ROYAL DELFT •
Cultuur • Sportief • Met
of zonder gids • Thuisbasis Karrewiel • Touroperators • Oude en
Nieuwe Kerk • Paardentram • Vaarpuzzeltocht

Meertalige
gidsen
•
Wandelingen op maat
• Themawandelingen •
Touroperators • Langs
pleinen en grachten •
Verhalen • Enthousiaste
gidsen • Geschiedenis •
Geen minimum groepsgrootte • Museumbezoek

A LA CARTE DINEREN •
GEVARIEERDE MENUKAART
• ARRANGEMENTEN MET
OF ZONDER BOWLEN •
ONBEPERKT
SPARERIBS
AVOND • SPELERIJ SPECIAAL VOOR KINDEREN •
OOK VOOR GROTE GROEPEN
• ONLINE RESERVEREN

Steengrill • Lunchen •
Speldiners • Spiderpan
• Koude en warme buffetten • Vrolijke service
• Brunchen • Pizzarette • De Grachtenbar •
Tafelbarbecue • Vis van
de plaat • Gourmetten
• Ouderwets gezellig

