Kaas en Kool
Uitje naar Kaashoofdstad Alkmaar en Museum BroekerVeiling, de oudste doorvaarveiling ter wereld!
Compleet verzorgd, hele dag voor € 32,- p.p.* (volwassenen) / € 25,25 p.p. (kinderen van 4 t/m 12
jaar)

10.45 uur aankomst Alkmaar
De touringcar zet u af in het centrum van Alkmaar.
11.00 uur Bezoek aan de Kaasmarkt in Alkmaar
U bezoekt op eigen gelegenheid de Kaasmarkt van Alkmaar. Duizenden bezoekers vanuit de hele
wereld komen speciaal naar Alkmaar voor de kaasmarkt. Het is dan ook een bijzonder schouwspel
met een plein vol kaas en sjouwende kaasdragers.
12.45 uur Inschepen, vaarttocht en lunch
Om 12.45 verzamelt de groep zich bij de Accijnstoren waar de rondvaartboot van Alkmaar Cruises ligt
te wachten. Aan boord wordt een uitgebreid lunchbuffet geserveerd met rijkelijk belegde broodjes.
De tocht van ruim een uur voert ons door Alkmaar via eeuwenoude vaarwegen richting Broek op
Langedijk.
14.00 uur Broek op Langedijk
In de haven van Boek op Langedijk wordt u verwelkomt door de gidsen van Museum BroekerVeiling.
Via de ruim 1000 jaar oude dijk en Dorpstraat loopt u naar de BroekerVeiling; de oudste en enig
overgebleven groenten-doorvaarveiling ter wereld.
14.15 uur Rondleiding Museum BroekerVeiling
De gidsen nemen u tijdens de rondleiding mee door het museum en praten u graag bij over het leven
van de tuinders en hun familie zo rond het jaar 1900.
15.15 uur Zelf veilen!
Het hoogtepunt van de dag! U neemt plaats op de plek van de handelaar in de authentieke
veilingbanken. U voelt de spanning als de veilingmeester de groenten aanprijst en u de veilingklok
stopt en de prijs bepaalt.
16.00 uur Vertrek vanuit Broek op Langedijk
De bus pikt u weer op bij Museum BroekerVeiling en brengt u veilig en comfortabel thuis.
Bij de arrangementsprijs zijn alle bovenstaande onderdelen inbegrepen, tijden in overleg. Het is te reserveren vanaf 50
personen. Er zijn uiteraard meerdere mogelijkheden om het programma uit te breiden of aan te vullen.
Let op! Dit arrangement is mogelijk op de vrijdagen waar de Kaasmarkt plaatsvindt in Alkmaar. Standaard vindt de
kaasmarkt plaats van de eerste vrijdag in april tot en met de eerste vrijdag in september.
*Exclusief eenmalige reserveringskosten van €7,-

