Ontdek de parels van Hanzestad Kampen !
Stadswandelingen

Rondleidingen

Arrangementen

Programma’s op maat

Stadswandeling met gids
Kampen of Zwolle

Rondleiding Stedelijk Museum
Kampen

Stadswandeling met gids en
Rondleiding Stedelijk museum
Kampen
2 uur € 115
3 uur € 145
3,5 uur € 160
+ € 6 p.p entree
maximaal 15 personen

1 uur € 60
1,5 uur € 75
2 uur € 90
maximaal 20 personen

1 uur
€ 60
1,5 uur € 75
+ € 6 p.p entree
maximaal 15 personen

Dagtrip Kampen

Fiets- en boottocht langs de IJssel

Bovenkerk & Stedelijk Museum

∙ Koffie en thee ontvangst
∙ Stadswandeling met gids
∙ Uitgebreide broodjeslunch
∙ Boottocht naar Kampereiland
∙ Fietstocht met begeleiding
∙ Bezoek aan boerenbedrijf
of boerderijmuseum
∙ Rondleiding Atelier Henrie
Vogel

∙ Fiets met versnellingen
∙ Fietstocht met persoonlijke
begeleiding
∙ Koffie en thee met lekkers bij 		
Theehuis Zalkerveer
∙ Boottocht naar Kampen

∙ Koffie en thee
∙ Entree Stedelijk Museum
∙ Rondleiding Stedelijk Museum
∙ Uitgebreide broodjeslunch
∙ Rondleiding Bovenkerk
∙ Demonstratie Hinszorgel

Vanaf € 45 per persoon
maximaal 15 personen

Vanaf € 35 per persoon
maximaal 15 personen

Vanaf € 40 per persoon
maximaal 15 personen

Programma op maat:
Stel zelf uw programma samen - max 15 personen - basistarief € 170,00 - kies 4 activiteiten:
∙ Rondleiding Sigarenfabriek de Olifant
∙ Rondleiding Stedelijk Museum
∙ Stadswandeling met gids
∙ Rondleiding Koggewerf		
∙ Boottocht 				
∙ Uitgebreide broodjeslunch
www.kampenandbeyond.com

+ € 10 p.p.
+ € 6 p.p.
+ € 2,50 p.p.
+ € 4 p.p.
+ € 10 p.p.
+ € 15 p.p.
Reinier de Wit

inclusief koffie en thee
inclusief entree museum		

0618160410

kampenandbeyond@gmail.com

Ontdek de parels van

Hanzestad Kampen
Stadswandelingen

Rondleidingen

Arrangementen

Programma’s op maat

Voor de opkomst van Amsterdam was Kampen heer en meester over de golven. Kampen was
één van de machtigste en meest welvarende steden van Noordwest- Europa en maakte
onderdeel uit van de Hanze.
Deze rijke geschiedenis is nog steeds zichtbaar in één van de best bewaard gebleven
historische binnensteden van Nederland. Met meer dan 500 rijksmonumenten, waaronder
huizen, poorten en torens kijk je in Kampen je ogen uit !
Kampen and Beyond leidt u met veel enthousiasme rond in de stad en haar omgeving en heeft
een divers aanbod van uitstapjes: van stadswandeling tot compleet verzorgde arrangementen
en programma’s op maat. Laat u verrassen door de parels van Kampen !

