Dagtocht suggestie
Yellow Bike fietstocht in Amsterdam
We rijden via een snelle route westwaarts. Bij een sfeervol restaurant in de
omgeving van Apeldoorn wordt u verwacht voor het gebruik van een zeer
uitgebreid ontbijtbuffet bestaande uit: diverse ambachtelijke broodsoorten,
krentenbollen en croissants, diverse soorten kaas- en vleeswaren, gerookte zalm,
rauwkostsalade en zoetwaren, roerei, spek, gekookte eieren en à la minute
gebakken spiegelei, yoghurt, verse fruitsalade en handfruit. koffie, thee, melk en
jus d'orange.
Na aankomst in de hoofdstad start de Yellow Bike fietstour door Amsterdam. U
maakt een fietstocht onder begeleiding van een gids (circa 12 deelnemers per
gids) langs de belangrijkste hoogtepunten maar ook langs onbekende plekjes van
Amsterdam. Op diverse stoppunten zal de gids u een leuk en interessant verhaal
over de historie van Amsterdam vertellen. Tijdens de tour wordt een 20 minuten
durende pauze ingelast. Na afloop van de fietstour kunt u enige tijd op eigen
gelegenheid doorbrengen in het centrum van Amsterdam.
Op de terugreis houden we een pauze bij een wokrestaurant. U kunt genieten van
een uitgebreid koud- en warmbuffet, een wokbuffet en een dessertbuffet inclusief
drankjes.

* Het beschreven programma kan uiteraard geheel naar wens worden aangepast. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
Aanvullende programmasuggesties:
• Stadstour oude centrum Amsterdam
Een boeiende en informatieve 2 uur durende stadstocht door het oudste deel van onze hoofdstad. Ontdek
de meest indrukwekkende plekken van Amsterdam met haar vele hoogtepunten zoals het Paleis op de
Dam, de Nieuwmarkt, het Rembrandtplein, Centraal Station de stadswallen en de grachtengordel. Een
deskundige gids vertelt over het ontstaan van Amsterdam, historische gebouwen en monumenten,
mysterieuze beeldhouwwerken, verborgen kerken, legendes uit vervlogen tijdenen het beroemde
Amsterdamse Chinatown.
• Bierproeverij
De bieren worden op een speciaal proefplankje geserveerd in proefglaasjes van 15 cl. In totaal krijgen de
deelnemers vijf speciaal bieren te proeven. Bij het serveren van de bieren krijgt men korte uitleg over de
bieren. Het café heeft maar liefst 720 biersoorten in het assortiment. De proeverij is inclusief vijf bieren en
vijf hapjes.
• Teambuilding: Internal Affairs
In teams worden de deelnemers op pad gestuurd om aan de hand van een plattegrond de weg te vinden
door de binnenstad. Terwijl men de leukste plekjes van Amsterdam ontdekt, dienen ze diverse vragen en
opdrachten tot een goed einde te brengen. Hierbij wordt niet alleen de kennis van Amsterdam getest. Veel
meer draait het om het geen men over RWB en de andere deelnemers weet te vertellen. Uiteindelijk kan
zowel het totale gewicht van de directie als de hoogte van de Westertoren van doorslaggevende betekenis
zijn. De opdrachten variëren van een korte zoektocht door een Amsterdams museum, een
samenwerkingsopdracht waarin de geheime zin ontrafelt moet worden tot een real life Memory Game met
afbeeldingen van eigen collega’s, RWB als dat van Amsterdam.
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• Kroegenpuzzeltocht & Diner
Voor dit hilarische en spannende spel ontvangt de organisatie de deelnemers in een gezellige kroeg in het
centrum van Amsterdam. Hier wordt het spel uitgelegd onder het genot van een drankje en krijgen de
deelnemers alle benodigdheden uitgereikt. Eén van de belangrijkste attributen is een bierpul! Wat men
hiermee gaat doen blijft een verrassing. Doormiddel van vragen en leuke ‘doe’ opdrachten maken de
deelnemers kennis met de stad Amsterdam, de leukste kroegen en feiten van het centrum. Aan het einde
van de game krijgt ieder team een hilarische foto die tijdens de game wordt gemaakt. Aansluitend geniet
men van een smakelijk diner in een gezellig restaurant in de binnenstad.
• Heineken Experience
Geboren in Amsterdam, getogen door de wereld! Speciaal voor Heineken-fans is de allereerste brouwerij
omgebouwd tot een sensationele interactieve rondleiding door de dynamische wereld van Heineken.
• Gassan Diamonds
Amsterdam staat al vierhonderd jaar wereldwijd bekend als de ‘City of Diamonds’. Zo is de briljant een
Amsterdamse slijpvorm die ook wereldwijd wel de ‘Amsterdam cut’ wordt genoemd. Een bezoek aan
Amsterdam is dus niet compleet zonder een bezoek aan de historische diamantslijperij van Gassan
Diamonds.
• Smartlappen workshop
Onder leiding van een échte accordeonist gaan de deelnemers tijdens deze humoristische workshop
wereldberoemde levensliederen zingen. De muzikanten hebben jarenlange ervaring met het spelen van de
beroemde smartlappen. De deelnemers zullen dan ook snel de kneepjes van het vak aangeleerd krijgen en
op een ludieke wijze kennismaken met de vele liederen uit het repertoire. Alle gasten krijgen een mooi
tekstboekje waarin meer dan veertig beruchte smartlappen te vinden zijn. Zowel Nederlandse als enkele
Engelstalige hits, van oud tot nieuw! Dit boekje mag iedereen tevens mee naar huis nemen om later nog
eens flink mee te zingen. De workshop duurt anderhalf uur en is inclusief cd-opname.
• Rondvaart door de Amsterdamse grachten
Tijdens de rondvaart door de wereldberoemde Amsterdamse grachten leert u de hoofdstad kennen vanaf
het water. Amsterdam beschikt over het grootste grachtenstelsel ter wereld. De 160 grachten hebben een
gezamenlijke lengte van circa 75 km. Een rondvaart op de grachten is een zeer geliefde manier om de
stad te ontdekken.
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