’s-Hertogenbosch, 10 april 2019

BOSCH PARADE TOUR
Datum: 20, 21 en 22 juni
11.00 uur

Onze gids wacht op u voor ons Kringhuis aan de Parade 12.
Hij of zij loopt met u naar Grand Café Silva Ducis, Parade 6.
Hier krijgt u 2 kopjes koffie of thee geserveerd met de
echte Bossche bol van Jan de Groot.
11.50 uur
Onze gids begeleidt u naar het Voldersgat, hoek Oude Dieze
met de Zuidwal. (geen traplift aanwezig)
12.00 uur
Start van de Jeroen Bosch vaarroute Hemel en Hellevaart.
Deze tocht staat in het teken van de beroemde Bossche
schilder Jeroen Bosch. U vaart eerst over de Binnendieze
gedeeltelijk onder de stad door. In het donkere en smalle
Hellegat krijgt u een spectaculaire lichtshow te zien met
beelden uit de schilderijen van Jeroen Bosch. Via de
Singelgracht vaart u naar De Groote Hekel, waar u kunt
genieten van de bijzondere film Hemel en Hel. Na 5 kwartier
legt de schipper aan bij het Jheronimus Bosch Art Center
(JBAC).
13.15 uur
Onze gids begeleidt u naar het JBAC.
13.20 uur
Welkom bij het JBAC waar u op eigen gelegenheid kunt
rondkijken. In dit unieke kunstcentrum hangen reproducties
van alle schilderijen van Jeroen Bosch op ware grootte. In
de kelder is het atelier van Bosch nagebootst en boven in de
toren heeft u een schitterend uitzicht over de stad (lift
aanwezig).
U krijgt hier een hapje aangeboden.
14.30 uur
Onze gids neemt u vanaf het JBAC mee voor de Jeroen
Bosch wandeling door de binnenstad. Deze wandeling
eindigt bij ons Kringhuis aan de Parade.
±16/16.15 uur Welkom in het Kringhuis van de Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch waar u een drankje met hapje krijgt
aangeboden.
Keuze met diner
17.15 uur
Een van onze gidsen begeleidt u naar restaurant Picasso,
Kerkstraat 49. Dit is 3-4 minuten lopen.
17.20 uur
Welkom bij Picasso waar u het Menu Jheronimus Bosch
geserveerd krijgt inclusief 2 consumpties* huiswijn,
huistapbier of fris. Zie voor menu bijlage in de mail.
19.30 uur
Onze gids haalt u op bij Picasso en begeleidt u naar de SintJanssingel. Dit is ongeveer 10 minuten lopen.
19.45 uur
Welkom bij de VIP tribune aan de Dommel waar u
plaatsneemt op voor u gereserveerde stoelen. Onze gids
neemt hier afscheid van u.
U kunt alhier desgewenst drankjes bestellen. Dit is dan voor
eigen rekening. Deze drankjes zitten niet bij de prijs van dit
arrangement inbegrepen.
20.00 uur

U bekijkt Bosch Parade, de wereldwijde unieke
kunstmanifestatie op het water met Jheronimus Bosch als

± 21.30 uur

inspiratiebron. Vanaf uw zitplaatsen heeft u het beste zicht
op deze voorbijtrekkende parade van kunstenaars met hun
werken die speciaal voor deze Bosch Parade zijn
ontworpen. Dit spektakel trekt altijd duizenden
toeschouwers. Zie voor meer informatie:
https://boschparade.nl/
Einde van uw programma.

Keuze zonder diner
17.15 uur
Vrije tijd.
19.45 uur
Welkom bij de VIP tribune aan de Dommel waar u
plaatsneemt op voor u gereserveerde stoelen.
U kunt alhier desgewenst drankjes bestellen. Dit is dan voor
eigen rekening. Deze drankjes zitten niet bij de prijs van dit
arrangement inbegrepen.
20.00 uur
U bekijkt Bosch Parade, de wereldwijde unieke
kunstmanifestatie op het water met Jheronimus Bosch als
inspiratiebron. Vanaf uw zitplaatsen heeft u het beste zicht
op deze voorbijtrekkende parade van kunstenaars met hun
werken die speciaal voor deze Bosch Parade zijn
ontworpen. Dit spektakel trekt altijd duizenden
toeschouwers. Zie voor meer informatie:
https://boschparade.nl/
± 21.30 uur
Einde van uw programma.
Actuele informatie over parkeren en het gebruik van
transferia is te vinden op de site van de gemeente
’s-Hertogenbosch:
https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-enbestuur/stad/parkeren.html
Prijs p.p. € 82,50 inclusief diner met 2 consumpties
Prijs p.p. € 37,50 exclusief het diner
*Koffie, betreft filterkoffie, geen cappuccino of latte machiato.
*Consumpties, betreft geen buitenlandse bieren en geen verse jus d’orange
Eventueel meer gebruikte consumpties en andersoortige consumpties
komen voor eigen rekening en dienen ter plaatse betaald te worden.
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