Sup clinic
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: €20,- per persoon, inclusief supmaterialen en wetsuits
Leeftijd: 8 jaar en ouder, in bezit van A diploma
Aantal: Maximaal 7 personen
Voor mensen die graag willen leren Suppen en er mogelijk later zelf op uit willen met een bij
Museum BroekerVeiling gehuurde Sup is deze clinic de perfecte manier om kennis te maken. Na een
instructie door een gediplomeerd supinstructeur van Supschool Cup of Sup ga je het water op om te
oefenen met het Sup board en de verschillende technieken van paddelen. Je sluit de clinic af met een
mini tour door het gebied rond Museum BroekerVeiling.
Na deelname aan de clinic is het ook mogelijk om op een later tijdspunt zelf erop uit te gaan en een
Sup te huren bij Museum BroekerVeiling.
Uitbreiden:
•

•
•

Combineer de Sup tour met een bezoek aan Museum BroekerVeiling! Voor of na de Sup
tour wil je natuurlijk meer weten over de geschiedenis van het prachtige gebied waar jullie
doorheen zijn gekomen of naartoe zullen gaan. Bekijk de exposities, wandel rond over het
terrein met de audiotour en doe mee met de veiling in het historische afmijnlokaal.
Tijdsduur: ongeveer 2 uur, kosten: €13 euro per volwassene, €6,55 voor kinderen van 4 t/m
12 jaar. Museumkaart wordt geaccepteerd.
Na alle actie afsluiten met een borreluurtje kan natuurlijk bij Museum BroekerVeiling.
Inbegrepen zijn 3 drankjes (geen buitenlands gedistilleerd) en 2 hapjes. Kosten: €9,50 per persoon.
Vooraf beginnen of afsluiten met een lekkere lunch of met een kopje koffie/thee of een
frisje is natuurlijk mogelijk in het restaurant van Museum BroekerVeiling. Neem gerust een
kijkje op de kaart voor de verschillende mogelijkheden.

Andere wensen? Neem gerust contact met ons op. Bij Museum BroekerVeiling is veel mogelijk en we
denken graag met u mee.
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