
Ontdek
Willemstad

Op stap met gids BOudeWijn!

+31 6 23533900

Boudewijntours@gmail.com

@boudewijn_tours Boudewijn Tours +31 6 23533900



Contact:
Tel/ Whatsapp:  +31 6 23533900

Email: boudewijntours@gmail.com Een uitgelezen kans om het oude vestingstadje Willemstad te bezoeken.

Mijn naam is Boudewijn Bult en als professioneel gids neem ik u graag mee tijdens een rondleiding 
door vestingstad Willemstad. Een van de beter bewaarde geheimen aan de Zuiderwaterlinie en een 
ware beleving!

U zult worden verrast door dit strategisch huzarenstukje van Willem van Oranje, een
pittoresk stadje met 17e eeuwse gebouwen, bastions en een gezellige haven!

Programma
- We ontmoeten elkaar in de koffiebar “Bij Betsie”  aan de prachtige Voorstraat, een perfect 
startpunt aan voet van het middeleeuwse Raadhuis. 
- Tijdens het nuttige van de versgemalen koffie (of thee) vertel ik u kort over het schema van de 
wandelroute die o.a. langs de oude haven en over de hoge vestingwallen loopt.
- We eindigen weer in het historische centrum waar ik nog enkele (pikante) geheimen kan onthullen!

Optie
- Voor de liefhebbers kan deze tour met een half uur worden verlengd met een bezoek aan het 
museum  en voormalig jachtslot: Het Mauritshuis!

De forten fietstour
- Voor de sportieve belangstellenden kunnen we een combinatie maken. We beginnen met een korte 
wandeling door Willemstad, daarna gaan we onze  “ontdekkingsreis” verder voortzetten op de fiets! 
Ik neem u mee langs het ”Hollandsdiep” richting het indrukwekkende Fort Sabina, onderweg  
bewonderen we de imposante Volkeraksluizen. Daarna fietsen we richting Fort de Hel, beide forten 
kunnen worden bezocht en zijn voorzien van een gezellig restaurant, uiteraard eindigen we weer in 
Willemstad.

         
        

*Bent u met minder personen? Neem dan contact met mij op.
** Prijzen zijn excl. consumpties, zie onze overige voorwaarden op 
pagina 3!

Beschikbaarheid
Gaarne een berichtje via mail, WhatsApp of tel. 

Graag tot ziens!
Boudewijn Bult

Fijn 
dat U West-Brabant
bezoekt!

 1,5 uur: €15 p.p. incl. btw 

 2 uur: €17,50 p.p. incl. btw 

Vanaf 6 personen*
Prijs en details fiets tour

Ongeveer 3 uur, afstand 15km: €35 p.p. incl. btw 
(afhankelijk van soort fiets) 
Fietssoorten: tandem, stads, e-bike **

Vanaf 6 personen*
Prijs en details wandeling tour



Algemene voorwaarden Boudewijn Tours 

Boeken
I.v.m beschikbaarheid van gids en of fietsen heeft het de voorkeur uw gewenste tour
een aantal dagen van te voren te reserveren via e-mail, WhatsApp of telefonisch.
Uiteraard kunt u altijd informeren of er een tour op korte termijn beschikbaar is.

Annulering van uw reservering
Als U uw boeking wilt annuleren, verzoeken wij zo spoedig mogelijk dit in alle 
gevallen telefonisch contact op te nemen met +31 (0)623533900
Dit is tot 48 uur kosteloos,daarna brengen wij 25 % in rekening wanneer 
U binnen 24 uur annuleert zijn wij genoodzaakt 50 % in rekening te brengen.
 
Bijzondere omstandigheden 
Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen zoals bv. Ziekte of slecht 
weer, dan is het mogelijk de tour aan te passen of te verplaatsen.

Betaling
Dit kan plaatsvinden op locatie middels contant geld, of via bankoverschrijving 
in beide gevallen kan er een (btw) factuur worden verstrekt.

Aansprakelijkheid
Boudewijn Tours is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade, deelname is voor 
eigen risico. Het is belangrijk dat de aanwijzingen van de gids worden opgevolgd en 
de deelnemers de verkeersregels respecteren, zodat we weer gezond en voldaan
onze eindbestemming bereiken. 

Bereikbaarheid met auto
Willemstad beschikt buiten de vesting over voldoende (gratis) parkeer gelegenheid.
De parkeerplek is voorzien van pinautomaat en toilet, als u postcode 4797 SP 
(Lantaarndijk) in uw navigatie intoetst komt op de juiste plek!  

Startlocatie tour
Espressobar “Bij Betsie”, Voorstraat 6, 4797 BG Willemstad.

Andere mogelijkheden 
In overleg zijn er ook andere interessante (fiets) tours mogelijk zoals bv: 
Zevenbergen (suikerstad), Klundert (vestingstad), Breda (Nassaustad), 
Dordrecht (oudste stad van Holland).    

Gegevens 
Boudewijn Tours
Komansweg 8
4761 HX Zevenbergen
KVK nr. 74382667
Bankreknr.  NL92 INGB0005799255


