
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  •  PORCELEYNE FLES  •  FOTOPUZZELTOCHT •  
WORKSHOPS  •  PARTNER VVV  •  STAD UNIQUE •  TUK 
TUKS •  PAARDENTRAM   •  STEPTOCHTEN  •  V.O.C.
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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 Rondleiding door de Delftse aardewerkfabriek  
  ‘De Porceleyne Fles’ plus bezoek aan de Delftsblauw
  Giftshop

15:45 uur Rondvaart van De Porceleyne Fles naar  
  Gasterij ‘t Karrewiel

16:45 uur Terugkomst bij Gasterij ‘t Karrewiel

 ‘HisTORiscH DelfT’ meT De PaaRDenTRam is inclUsief:
	 	 •	A	LA	CARTE	LunCh	 •	RondLEiding	 •	RondvAART	nAAR
																						 •	RiT	mET	dE	PAARdEnTRAm	 		 dE	PoRCELEynE	FLEs		 	 gAsTERij	‘T	KARREwiEL
	 	 	 dooR	PRAChTig	dELFT		 •	bEzoEK	dELFTsbLAuw	giFTshoP

10:30 uur Ontvangst met koffie / thee (onbeperkt) met gebak bij Gasterij ‘t Karrewiel 
11:15 uur 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 Rondleiding door de Delftse aardewerkfabriek  
  ‘De Porceleyne Fles’ plus bezoek aan de 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	 •	RondLEiding	 •	FoTo-PuzzELToChT
																						 •	gEbAK	 			dE	PRoCELEynE	FLEs	 •	gRAChTEnRondvAART
																						 •	LunChbuFFET	mET	soEP		 •	gRiLL-PRoEvERij	CombinATiE	 •	dELFTs	bLAuw	gEsChEnK

DAGTOCHT 1

wat Dag je van Delft
PROGRAMMA:

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

DAGTOCHT 2

HIStORISCH Delft met De paaRDentRam
PROGRAMMA:

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner
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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 de De Porceleyne Fles

14:15 uur Rondleiding door de Delftse aardewerkfabriek  
  ‘De Porceleyne Fles’ plus bezoek aan de Delftsblauw
  Giftshop

15:45 uur Rondvaart van De Porceleyne Fles naar 
  Gasterij ‘t Karrewiel

16:30 uur Terugkomst bij Gasterij ‘t Karrewiel

 ‘dELFT	bLuE	LinE’	is	inCLusiEF:
	 	 •	LunChbuFFET	 •	RondLEiding	 •	RondvAART	nAAR
																						 •	gRAChTEnRondvAART	 	 dE	PoRCELEynE	FLEs	 	 gAsTERij	‘T	KARREwiEL
	 	 	 nAAR	dE	PoRCELEynE	FLEs	 •	bEzoEK	dELFTsbLAuw	giFTshoP

DAGTOCHT 3

Delft BlUe lIne
PROGRAMMA:

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

Te ReseRveRen vAn zATeRDAG 4 APRIL  
T/M zATeRDAG 31 OKTObeR 2020

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	 •	sTAdswAndELing
																						 		 	 		 vAn	gAsTERij	‘T	KARREwiEL		 	 vAn	1¼	uuR
      naaR De KOORnmaRKT

DAGTOCHT 4

Delft Op ZateRDag
PROGRAMMA:

Alle dagtochten en/of onderdelen kunnen alleen geboekt worden in combinatie met lunch of diner
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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	 •	 Rit	met	zespersoons	Tuk	Tuks
	•	bezoek	nieuwe	en/of	oude	Kerk	 •	 bowlen
	•	Rit	met	Paardentram	 •	 bezoek	vermeer	Centrum
	•	bezoek	Prinsenhof	 •	 vaar,	step,	of	fotopuzzeltocht
	•	stadswandeling	met	gids	 •	 Pubquiz
	•	Rondleiding	Porceleyne	Fles	 •	 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!

DagtOCHten Op maat

mIDDagje Delft
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

avOnDje Delft
16:30 uur Ontvangst bij Gasterij ‘t Karrewiel
16:45 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
17:45 uur Terugkomst bij Gasterij ‘t Karrewiel
18:00 uur een uur bowlen
19:00 uur aan tafel voor een heerlijk hoofdgerecht in onze bistro 

 ‘middAgjE	dELFT’	is	inCLusiEF: ‘AvondjE	dELFT’	is	inCLusiEF:
	 	 •	A	LA	CARTE	LunCh	 	 	 •	RiT	mET	dE	PAARdEnTRAm
																						 •	RiT	mET	dE	PAARdEnTRAm	 	 	 •	dEsKundigE	En	LEuKE	gids
																					 •	dEsKundigE	En	LEuKE	gids		 	 	 •	bowLEn	&	hooFdgEREChT	

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

DAGTOCHT 5 /  6

mIDDagje / avOnDje Delft
PROGRAMMA:

sTeL zeLF sAMen:

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

FOTO-PUzzeLTOCHT 1,5 uur 

Tijdens deze hilarische en leerzame puzzeltocht op de step ontdekt u in anderhalf uur de 
vele gezichten van Delft. De knalgele kickbikes zijn een ideaal vervoermiddel om de autoluwe 
binnenstad	van	delft	te	ontdekken.	u	krijgt	een	boekje	mee	met	een	route	en	leuke	en	ver-
rassende	vragen	over	de	bezienswaardigheden	die	u	tegenkomt	tijdens	de	tocht.	bij	inlevering	
van de juiste oplossing krijg u als prijs een Delftsblauw geschenkje. De steps zijn ook los te huur.

sTePPUzzeLTOCHT: ‘De ROL DOOR DeLFT’ 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.

vAARPUzzeLTOCHT: ‘DeLFT OnDeR bRUGGen’ 1,5 uur 

in groepjes start u met onze camera’s een ontdekkingstocht langs de meest fotogenieke plekjes 
in Delft. maak met uw groepje aan de hand van een oude stadskaart en opdrachten de mooiste 
fotoreportage	en	win	de	‘met	de	Camera	op	stap’-trofee.	boekt	u	deze	tocht	in	combinatie	
met een diner, dan spelen wij de reportage af tijdens het diner. Ook krijgt u achteraf een mooi 
fotoboek van alle fotorapportages thuisgestuurd ter herinnering aan een prachtige dag!

MeT De CAMeRA OP sTAP 2,5 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.

PUbQUIz 1,5 uur 

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!

word	kampioen	kroegsport!	bij	‘t	Karrewiel	in	delft	maakt	u	kennis	met	Kroegsport,	allerlei	leuke	
activiteiten	die	je	in	een	kroeg	kunt	doen.	zo	speelt	u	een	darttoernooi	en	voor	u	het	weet	roept	
iedereen	one-hundred-and-eighty!	maar	er	is	meer,	zoals	een	wedstrijd	Kopspijkers	en	bowlen.	
U sluit af met een biertapwedstrijd. na afloop wordt de winnaar gekozen die een prijsje en 
eeuwige roem ten deel valt.

KROeGsPORT 2,5 uur 

Uit een escaperoom moet je proberen te ontsnappen, maar bij escapebox Karrewiel zit je niet in 
een afgesloten ruimte, maar zit je vast aan een kist, de escapebox. Probeer de box binnen een 
uur open te krijgen met de materialen die hier inzitten. escapebox kan gecombineerd worden 
met	een	gPs	Escapetour,	hierbij	lopen	jullie	een	route	met	een	gPs	en	een	cryptex	(bekend	van	
de	da	vinci	Code).	Kan	jij	de	letters	vinden	en	de	puzzels	oplossen	waarmee	de	cryptex	geopend	
kan worden? minimaal 20 personen.

esCAPebOX KARReWIeL 1,5 uur 

PUzzeLTOCHTen

bInnen ACTIvITeITen
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Bowling & Bistro
‘t QarraZ

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

www.qarraz.nl
015-2144978

info@qarraz.nl

‘t QarraZ

B O W L I N G  &  B I S T R O

Gasterij  
‘t Karrewiel

STEENGRILL • LuNChEN • 
SPELDINERS • SPIDERPAN 
• KOuDE EN WARME BuF-
FETTEN • VROLIJKE SERVICE 
• BRuNChEN • PIZZARET-
TE • DE GRAChTENBAR • 
TAFELBARBECuE • VIS VAN 
DE PLAAT • GOuRMETTEN 
• OuDERWETS GEZELLIG

Dagtochten 
Combinatie Delft

ORIGINEEL • hISTORIE • TuK
TuKS • FOTOPuZZELTOChT 
• STEPS • DE PORCELEyNE 
FLES • CuLTuuR • SPORTIEF 
• MET OF ZONDER GIDS • 
ThuISBASIS KARREWIEL • 
TOuROPERATORS • OuDE EN 
NIEuWE KERK • PAARDEN-
TRAM • VAARPuZZELTOChT

Gidsenservice 
Delft

MEERTALIGE GIDSEN • 
WANDElINGEN OP MAAT 
• ThEMAWANDELINGEN • 
TOuROPERATORS • LANGS 
PLEINEN EN GRAChTEN • 
VERhALEN • ENThOuSIASTE 
GIDSEN • GESChIEDENIS • 
GEEN MINIMUM GROEPS-
GROOTTE • MuSEuMBEZOEK

www.uitindelft.nl
015-2136403

info@uitindelft.nl

 

www.karrewiel.nl
015-2136876

info@karrewiel.nl

www.gidsenservicedelft.nl
015-2145147

info@gidsenservicedelft.nl

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.


