
Beste mede bewoners Parkentree, 

Om met elkaar weer eens iets leuks te doen hebben Lieuwe en Dieuwke 
van Tricht onderstaand programma samengsteld. 

De prijs p.p bedraagt € 35, betalingswijze: Afrekenen te Delft. 

Wij hopen met u een gezellig uitje mee te mogen maken. 

Uw Dag Programma: 

Datum: zaterdag 1 juni 2019 

Verzamelen tramhalte Parkweg richting Station Schiedam. 

Vertrek tram 09:11 aankomst station 09:15. (voldoende tijd om treinkaartjes 
te kopen) (Of op eigen gelegenheid naar Station Schiedam.) 

Vertrek Trein naar Delft 09:47 aankomst Delft 09:54 (retour € 5,60 p.p) 
Lopen naar centrum Delft < 15 minuten, aankomst ca: 10:15 (Of op eigen 
gelegenheid naar Delft.) 

Vervolg programma in Delft: 

10.30 uur : Ontvangst met koffie & gebak (Restaurant ‘t Koningshuys (Markt) 

11.00 uur : Rondleiding Nieuwe Kerk 

11.45 uur : Stadswandeling 'Historisch Delft' 

13.00 uur : Luxe lunch met drankje of onbeperkt thee 

14.15 uur : Vrije tijd om stad te verkennen 

Vanaf hier eindigt het arrangement en staat het een ieder vrij zijn weg te gaan. 

Uw arrangement  begint met koffie & gebak in het hart van het centrum. 
Onze gids haalt u dan op voor een historische stadswandeling met als 
eerste een bezoek aan de Nieuwe Kerk, de laatste rustplaats van onze 
koninklijke familie. U hoort de boeiende verhalen en anekdotes over de 
grafkelder, het praalgraf van Willem van Oranje en de bouwgeschiedenis 
van de prachtige kerk. 

Vervolgens zal u met onze ervaren gids langs de mooiste grachten en 
gebouwen lopen en genieten van zijn verhalen. De dag wordt met een 
topper afgesloten, wanneer een mooi gedekte tafel u wacht en een heerlijke 
lunch wordt geserveerd met keuze uit huisgemaakte soep, luxe broodjes en 
een drankje. Met alle dieetwensen wordt rekening gehouden. 



In de middag heeft u nog voldoende tijd om met uw entreekaartje de Oude 
Kerk te bezoeken, te genieten van de sfeervolle winkelstraatjes of een 
bezoek te brengen aan museum Prinsenhof Delft. 

In verband met afstemming met de organisatie ten aanzien van het 
aantal deelnemers hierbij het dringend verzoek uw deelname uiterlijk 
19 mei kenbaar te maken! 

 

 

PRIJS - The Delft Experience 
€ 35,00 p.p. inclusief 21% btw. - MINIMAAL 8 PERSONEN 

• INCLUSIEF: 
• - Koffie & gebak 
• - Professionele stadsgids 
• - Entreekaartje Oude & Nieuwe Kerk 
• - Rondleiding Nieuwe Kerk 
• - Stadswandeling 'Historisch Delft' 
• - Luxe lunch 


