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Alleen voor groepen

‘Hoi Sybrand,
We willen jou heel erg bedanken
voor de leuke en leerzame
rondleiding. Iedereen heeft
ervan genoten en we vonden het
erg interessant.
Groeten,
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Het ‘straatje van Vermeer’

"Wij organiseren niet
alleen uw bezoek aan

historisch Delft.
Wij maken uw
bezoek aan Delft
onvergetelijk als u
ons laat weten wat

Over ons
Delft Guide is met een team van
professionele gidsen de gespecialiseerde
organisatie om uw bezoek aan historisch
Delft succesvol te maken.
Sinds 1 januari 2003 organiseren wij
stadswandelingen door de historische stad,
rondleidingen in de Nieuwe & Oude Kerk,
Prinsenhof, Porceleyne Fles , Het Steen,
Kruithuis en meer.
Een andere manier om historisch Delft te leren
kennen, is door een Dinner Walk. Gedurende
de stadswandeling gaan we in verschillende
restaurants of grand cafés dineren.
Arrangementen: wij kunnen een volledig
bezoek aan Delft verzorgen met niet alleen de
rondleidingen, maar ook in combinatie met eten
& drinken. Ook rondvaarten, step- en
fietstochten zijn mogelijk.
Talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels,
Italiaans, Spaans, Noors, Russisch, Chinees.

uw specifieke wensen
zijn."

Het “straatje van Vermeer”
Het “Straatje van Vermeer” is een
wereldberoemd schilderij uit de
collectie van het rijksmuseum in
Amsterdam. Het is daarom ook
bijzonder dat dit topschilderij na 320
jaar weer terug naar Delft komt. Het
schilderij word tentoongesteld van 25
maart tot en met 17 juli 2016.

Het schilderij zal tentoongesteld
worden in het Prinsenhof, dat voor
deze gelegenheid speciaal is
aangepast

Onze aanbieding
Een heerlijke lunch of high tea bij het Stads
Koffyhuis. O.l.v. een deskundige gids een
stadswandeling van 2 uur incl. een rondleiding
in het Prinsenhof waar u het “straatje van
Vermeer” kunt bewonderen.
U kunt kiezen uit de volgende programma’s:
A: 12:30-13:30 Lunch en 13:30-15:30 Wandeling
en Prinsenhof
B: 13:00-15:00 Wandeling en Prinsenhof en
15:00-16:00 High tea
De lunch: soep naar keuze, prijswinnend
broodje naar keuze, 1x koffie of thee, glas verse
jus d'orange.

De prijs voor groepen van 2-9 personen
bedraagt € 50,- p.p.. En voor groepen 10-25
personen bedraagt de prijs € 40,,- per
persoon. Te boeken vanaf 2 personen.
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