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Bavaria Brouwerijcafé! 

In het centrum van Lieshout staat een unieke locatie, het Bavaria Brouwerijcafé.  
Brabantse gastvrijheid in een eigentijdse ambiance. Het Bavaria Brouwerijcafé is  
geschikt voor zowel de zakelijke als de particuliere gast. Wens je een locatie voor een 
vergadering, congres, (product)presentatie, borrel of een locatie voor een spetterend 
feest, bruiloft, verjaardag, jubileumfeest of personeelsfeest dan bent je bij ons aan het 
juiste adres!  
 
Het Bavaria Brouwerijcafé is ook een gezellig eetcafé, een ontmoetingsplaats waar men 
kan genieten van een heerlijke lunch of diner. 
 

Bavaria Brouwerijtour 

Weet je hoe verse hop ruikt? En ken je de smaken van gebrande mout? Dat en nog veel 
meer beleef je tijdens de Bavaria Brouwerijtour. We nemen je mee van 1719 tot nu, van 
de geboorte van de Bavaria brouwerij tot aan de nieuwste innovaties. Tussen de brouw-
ketels vertellen we je over het verschil tussen bier en pils en word je even lid van de fa-
milie Swinkels. Ga terug in de tijd, maak kennis met het bijzondere familieverhaal dat 
schuilgaat achter het Bavaria bier en ervaar de passe en het plezier waarmee we al bijna 
300 jaar ons bier brouwen. Het Bavaria Brouwerijcafé is het begin- en eindpunt van de 
rondleiding over de brouwerij. 
 

Overige activiteiten 

Naast de Bavaria Brouwerijtour bieden wij je verschil-
lende (aanvullende) arrangementen, waardoor je de ge-
hele dag bij ons kunt vertoeven. Denk daarbij aan diverse 
gemotoriseerde activiteiten, diverse (bier)spellen, koken 
op open vuur, diverse proeverijen, een tapcursus en di-
verse rondleidingen/musea bezoeken. Kortom voor ieder 
wat wils! 
 
Wij maken graag een programma voor jou op maat.  
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Bavaria Brouwerijtour 

Begeef je tijdens de Bavaria Brouwerijtour in de ware brouwwereld. Zodra je aankomt op 
het brouwerijterrein wandel je tussen de mouterijtorens, de brouwhuizen, het mineraal-
waterhuis en de eestruimten. Elke ruimte met zijn eigen brouwgeheimen, die we je niet 
willen onthouden. Ervaar stap voor stap hoe pils gebrouwen wordt en proef bij terug-
komst in het Bavaria Brouwerijcafé het eindresultaat.  
 
Het Bavaria Brouwerijcafé is het start- en te-
vens eindpunt voor deze rondleiding door de 
brouwerij en is te combineren met een lunch, 
diner, borrel, feestavond en/of vergadering. 
Daarnaast bieden wij ook diverse aanvullende 
activiteiten, zoals gemotoriseerde activiteiten, 
spellen, proeverijen, workshops en rondleidin-
gen/musea bezoeken. Kortom wij nemen 
graag de organisatie van het door jou te orga-
niseren uitje of feestje uit handen. Je kunt met 
gemak de gehele dag bij ons vertoeven! 
 

Bavaria Brouwerijtour > 10 personen (2 uur) 
Gewapend met een proefglas ervaar je stap voor stap hoe we ons bier brouwen. Je ont-
dekt waarom Bavaria in blinde smaaktesten vaak als beste uit de bus komt. Neem zelf 
de proef op de som bij de bierproeverij en leer hoe een perfect Bavaria wordt gemaakt. 
En om ook thuis na te genieten van de Bavaria Brouwerijtour krijgt elke bezoeker na af-
loop een Bavaria geschenk. De Bavaria Brouwerijtour is inclusief twee heerlijke Bavaria 
Pilsener, bitterballen en een Bavaria Souvenir. 
 

Minimaal 10 personen 
€ 16,00 per persoon 
 
Bavaria Brouwerijtour < 10 personen 
Ben je met minder dan 10 personen? Kom dan in op zaterdag of zondag naar de Bavaria 
Brouwerijtour op inschrijving! Deze Brouwerijtour vertrekt elk weekend om 15.00 uur met 
kleine gezelschappen. 
 

Minimaal 1 persoon 
€ 16,00 per persoon  
 
Brabantsarrangement 
Bij dit arrangement staat het prikkelen van jouw smaakpapillen centraal. Tijdens de  
Bavaria Brouwerijtour ga je zien, ruiken, proeven en beleven op welke plek onze Lies-
houtse  
bieren gebrouwen worden. Daarnaast serveren wij een diner waarbij bier en spijs elkaar 
versterken. Je wordt voorzien van een driegangen verrassingsdiner en een bijpassend 
bier per gang. Zoals een echte Bourgondiër kan bevestigen, proeven is beleven. 
 

Minimaal 2 personen  
€ 50,50 per persoon 
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Gemotoriseerde activiteiten 

Wij hebben diverse gemotoriseerde activiteiten in ons assortiment die je bij ons kunt erva-
ren. Deze activiteiten kunnen gecombineerd worden met bijvoorbeeld de Bavaria Brouwe-
rijtour en een lunch of diner en geschikt zijn voor zowel personeelsfeestjes, familie-uitjes 
als vriendenuitjes. De diverse gemotoriseerde uitjes die gedaan kunnen worden zijn: jeep 
rijden, kever rijden en solex rijden. Onderstaand voorbeeld programma’s die geboekt zou-
den kunnen worden. Uiteraard maken we graag een voorstel voor jou op maat. Bij grote 
groepen is het ook mogelijk activiteiten te combineren. 
 
 

Voorbeeld programma 1:   Voorbeeld programma 2: 

Ontvangst met koffie/thee en gebak Ontvangst met koffie/thee en gebak 

Bavaria Brouwerijtour Bavaria Brouwerijtour 

Gemotoriseerde activiteit Gemotoriseerde activiteit 

Lunch (richtprijs € 10,50) Diner (richtprijs € 23,00) 
 
 
 
 
 

E-Chopper rijden (2,5 uur)                 
Ontdek diverse (land)wegen en kronkelende sluiproutes in de omgeving van Lieshout 
tijdens de E-Chopper tour. Een E-Chopper is een avontuurlijke en milieuvriendelijke 
scooter met een elektromotor en een stoer uiterlijk. Voordat je vertrekt met de E-Chopper 
word je voorzien van een digitale route op je smartphone, die je op het stuur kan 
bevestigen, en een korte instructie over het voertuig. Nu ben je klaar om op 
ontdekkingstocht te gaan! De bestuurder van de e-chopper moet beschikken over een 
geldig rijbewijs AM. 

Vanaf 4 personen 

Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 71,50 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 84,00 p.p. inclusief diner van €23,00    
 
E-Kickbike rijden (2,5 uur)          
Weet jij al wat een E-kickbike is? Een elektrische kickbike is een stoere step met een 
elektromotor en brede banden. Tijdens dit arrangement ga je met dit ludieke voertuig 
diverse (land)wegen in de omgeving van Lieshout verkennen, met behulp van een route 
op een navigatiesysteem. Dit zorgt ervoor dat jij volledig kan genieten van deze 
avontuurlijke en milieuvriendelijke activiteit waarbij fun gegarandeerd is! 

Minimale leeftijd: 16 jaar 
15-22 personen 

Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 71,50 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 84,00 p.p. inclusief diner van €23,00 
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Volkswagen Kever Challenge (2,5 uur) 
Dacht jij dat rijden in een Volkswagen Kever ouderwets is? Doe dan mee aan de Volks-
wagen Kevertour en je zult na afloop niets anders meer willen! Ronkende motoren, glim-
mende knalpijpen, de geur van rubber... wat wil je nog meer!? Tijdens deze nostalgische 
rit ga je samen met je team een route rijden en moeten er diverse vragen beantwoord 
worden. Teamwork en gezelligheid staan hier bovenaan. Instappen dus en ervaar het rij-
den met de dergelijke en solide wegligging van de Kever. 
De bestuurder van de kever moet beschikken over een geldig rijbewijs B. 
 
6 - 60 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 84,50 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 97,00 p.p. inclusief diner van €23,00 
 
Solex tocht (2,5 uur) 

Heerlijk met vrienden, collega’s, teamgenoten of familie touren door het Brabantse land 

op een ouderwetse Solex, van terras naar terras. Uiteraard wordt je voorzien van een  

uitgestippelde route, zodat je de mooiste plekjes van het landschap te zien krijgt.  
De bestuurder van de solex moet beschikken over een geldig rijbewijs AM. 
 
10 - 35 personen maximaal 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 67,00 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 79,50 p.p. inclusief diner van €23,00 
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(Bier)spellen  

Wij hebben diverse (bier)spellen in ons assortiment die bijvoorbeeld 
gecombineerd kunnen worden met de Bavaria Brouwerijtour en een lunch of diner. Deze 
spellen zijn geschikt voor zowel jong als oud. De diverse spellen die gespeeld kunnen 
worden zijn: Reuze Bierpong, Bavaria Beergames, Expeditie Brabant, de Bier en Bitter-
ballen bingo, Bavaria CafeQuiz, The Bavarai Escape, de Swingo en een schietcursus bij 
het gilde. Onderstaand voorbeeld programma’s die geboekt kunnen worden. Uiteraard 
maken we graag een voorstel voor jou op maat.  
 
 

Voorbeeld programma 1:   Voorbeeld programma 2: 

Ontvangst met koffie/thee en gebak Ontvangst met koffie/thee en gebak 

Bavaria Brouwerijtour Bavaria Brouwerijtour 

Spel Spel  

Lunch (richtprijs € 10,50) Diner (richtprijs € 23,00) 
  

 
Swingo (2 uur) 
Onze Swingo is een bingo, maar dan met een muzikale touch. Onder het genot van een 
natje en een droogje worden er diverse muzieknummers afgespeeld, denk daarbij aan 
Nederlandstalige hits, gouwe ouwe, carnavalskrakers en top 40 muziek. De nummers op 
de originele bingokaarten hebben wij vervangen door deze muzieknummers. Komen jul-
lie met ons swingen en bingo spelen? Let dan wel goed op en zorg dat je geen valse 
bingo hebt! 
 
* Inclusief 2 consumpties en 1 ronde bitterballen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 53,50 inclusief lunch van € 10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 66,00 inclusief diner van € 23,00 
 
Reuze Bierpong (1,5 uur) 
Is jouw gezelschap competitief aangelegd? Ga dan de strijd met elkaar aan tijdens het 
spelen van Reuze Bierpong. Reuze Bierpong wordt hetzelfde gespeeld als bierpong, 
maar dan met grotere ballen, grotere bekers en zonder bier, waardoor het spel voor jong 
en oud leuk is! Winnen met jouw team lukt alleen wanneer jouw team behendig is en bal-
gevoel heeft, waardoor het raken van de bekers van de tegenstanders een eitje is. 
Reuze Bierpong wordt niet gespeeld met bier, er wordt gespeeld met water. Spelen voor 
bier is uiteraard wel mogelijk. 
*Inclusief 2 consumpties en 1 ronde bitterballen 
 
Minimaal 10 personen, maximaal 24 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 46,50 inclusief lunch van € 10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 59,00 inclusief diner van € 23,00 
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Bavaria Beergames (2,5 uur) 
Wil jij tot de enige echte “Bavaria Familie” horen? Dan is het noodzaak om samen met 
jouw team de Bavaria Beergames te winnen! 
 
Onze Bavaria Beergames worden begeleid door een spelleider en zijn leuk om te 
beleven met je vriendengroep, vrijgezellengroep, sportgroep of eigen familie. Tijdens de 
bierspelen ga je in teamverband de strijd met elkaar aan en beleef je hilarische 
momenten met het maken van een team yell en spellen in een bierig jasje, zoals bierpul 
sjoelen, boter, kaas & 8.6, kelnerrace, bierpong en bier op een rij. Tijdens de afsluitende, 
spannende, dekselse quiz wordt bepaald welk team met de titel “Bavaria Bierfamilie” 
naar huis gaat. 
*Inclusief 2 consumpties en 1 ronde bitterballen 
 
Minimaal 15 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 60,50 inclusief lunch van € 10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 73,00 inclusief diner van € 23,00 
 
The Bavaria Escape (1,5 uur) 
Het recept wat Ambrosius Swinkels ontwikkeld heeft ligt achter slot en grendel. Hij geeft 
alle teams tijdens “The Bavaria Escape” de kans om het familierecept te achterhalen. 
Maar eerst gaat hij het team testen op kennis van het brouwproces, de ingrediënten van 
het bier en een goede dosis gezond verstand. Jullie gaan in groepen verschillende op-
drachten in en rondom Bavaria Brouwerijcafé uitvoeren, met de uitkomsten van deze op-
drachten kan je codes kraken en sleutels verdienen om het recept te bevrijden. Je hebt 
maar beperkt de tijd dus start de zoektocht naar het recept en speel volgens de regels. 
Mocht het lukken dan kunnen jullie uiteraard gaan genieten van het bier, anders ver-
dwijnt het recept voor honderd jaar achter slot en grendel. 
*Inclusief 2 consumpties en 1 ronde bitterballen 
 
Minimaal 15 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 57,00 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 69,50 p.p. inclusief diner van €23,00 
 

Expeditie Brabant (2,5 uur) 
Tijdens teamspel expeditie Brabant wordt elk team getest op het maken van een juiste 
taakverdeling, tactisch spelen, samenwerken, uithoudingsvermogen en juiste communi-
catie. Het team dat deze taken het beste onder de knie heeft gaat tijdens de finale ei-
landraad met de eretitel “meest strijdlustige Brabanders” naar huis! Er worden een vijftal 
proeven gespeeld denk daarbij aan proeven zoals de kennisproef, katapult proef, water-
transportproef, evenwichtsproef, uithoudingsvermogenproef, schietproef, krachtproef, in-
zichtproef, vertrouwensproef en inschattingsproef. Deze activiteit leent zich uitstekend 
voor bedrijfsuitjes, teamuitjes, familieuitjes en vriendenuitjes. 
 

Minimaal 15 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 56,50 inclusief lunch van € 10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 69,00 inclusief diner van € 23,00 
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Bier en Bitterballen* bingo (2 uur) 
Ouderwets bingo met een enthousiaste presentatrice die zorgt voor de sfeer tijdens de 
bingorondes. Geheel in stijl worden de bingo kaarten uitgedeeld en aan de nostalgische 
bingomolen gedraaid. Tijdens de bingorondes wordt je vermaakt met verschillende hits 
die een hoog meezing-gehalte hebben. Van Jan Smit tot Zangeres zonder Naam; van 
Lenny Kuhr tot André Hazes. Uiteraard gaan de winnaars met een leuke prijs naar huis. 
* Inclusief een ronde bitterballen  
 
Minimaal 25 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 51,00 p.p. inclusief lunch van €10,50            
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 63,50 p.p. inclusief diner van €23,00 
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Bavaria CaféQuiz (2 uur) 
Onze CaféQuiz is een actieve quiz waarbij de zintuigen optimaal worden geprikkeld. De 
teams gaan aan de slag met diverse breinbrekende kennisvragen, een bierproefopdracht 
en het thuis brengen van beeldmateriaal, uiteraard met een kleine knipoog naar Bavaria. 
*Inclusief 2 consumpties en 1 ronde bitterballen 
 
Minimaal 15 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 52,00 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 64,50 p.p. inclusief diner van €23,00 
 
Schietcursus bij het Gilde (2,5 uur) 
Na de 15e eeuw ontstonden in het Brabantse landschap de schuttersgilden, die in de 
steden een militaire taak hadden doch op het platteland alleen gezelligheidsverenigingen 
waren met behoefte aan ontspanning door b.v. schietoefeningen op de vogel. Deze 
schietoefeningen willen zij jou laten ervaren vandaag de dag. Je krijgt allereerst een uit-
leg over de geschiedenis en de attributen van het gilde, aansluitend ga je de schuttersgil-
degeschiedenis zelf ervaren. Je kunt op het gildeterrein kruisboogschieten of met een 
geweer schieten.  Met een geweerschieten is niet voor iedereen toegankelijk.  
 
Minimaal 20 personen, maximaal 50 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 47,00 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 59,50 p.p. inclusief diner van €23,00 
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Workshops 

Naast de diverse spellen en gemotoriseerde activiteiten in ons assortiment, bieden wij 
ook unieke workshops aan die je bij ons kunt ervaren en kan combineren met onder an-
dere de Bavaria Brouwerijtour. De workshops die wij aanbieden zijn ‘koken op open 
vuur’, tapcursus ‘the perfect serve’, bierborrelplank maken en workshop ‘Do it yourself – 
flesjes in betonlook’. 
 
Onderstaand voorbeeld programma’s die geboekt kunnen worden. Uiteraard maken we 
graag een voorstel voor jou op maat.  
 

Voorbeeld programma 1:   Voorbeeld programma 2: 

Lunch (richtprijs € 10,50) Ontvangst met koffie/thee en gebak 

Bavaria Brouwerijtour Bavaria Brouwerijtour 

Workshop Workshop 

 Diner (richtprijs € 23,00) 

 
Workshop “Koken op open vuur” (3 uur) 
Deze workshop “koken op open vuur” is een gezellig, sfeervol en smakelijk team-,  
bedrijfs -, vrienden-, en/of familie-uitje. Een uitje waarbij samenwerken centraal staat. 
Onder leiding van een professional leer je diverse technieken om een 4-gangen diner te 
bereiden op knapperend haardvuur en de Dutch Oven.  
 
Minimaal 20 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 67,00 p.p. inclusief lunch van €10,50 
 
Tapcursus 'the perfect serve' (1,5 uur) 
Leer tijdens deze cursus alles over het tappen en serveren van een perfect glas Bavaria. 
Allereerst wordt je door een professional voorzien van de nodige voorkennis over glas-
werk, spoelen, tappen, serveren en presenteren. Daarna ga je natuurlijk zelf aan de slag! 
Na enkele tips van de tap-professional ben jij klaar om de strijd met jou vrienden/col-
lega’s of familieleden aan te gaan. De vraag is: “wie gaat er met de titel ‘the perfect 
serve’ naar huis?  
 
Minimaal 10 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 49,00 p.p. inclusief lunch van €10,50  
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 64,00 p.p. inclusief diner van € 23,00 
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Bierborrelplank maken (1,5 uur) 
Tijdens deze creatieve workshop ga je aan de slag met het ontwerpen en maken van 
een gepersonaliseerde borrelplank. De borrelplank maak je uniek door het beschilderen 
van de schaaltjes met porseleinverf en posca-pennen.  
 
Minimaal 6 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 69,00 p.p. inclusief lunch van €10,50  
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 87,00 p.p. inclusief diner van € 23,00 
 
Workshop “Do it yourself – flesjes in betonlook” (1,5 – 2 uur) 
Tijdens deze creatieve workshop ga je in drie stappen leren hoe je verschillende  
formaten flesjes een echte betonlook geeft. Ieder flesje wordt uniek vanwege de  
verschillende afmetingen en door jouw eigen versiering. Gepresenteerd op een mooi pla-
teau met bijpassende bloemen vormen deze flesjes een ware eyecatcher in jouw interi-
eur. 
 
Minimaal 6 – 20 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 61,50 p.p. inclusief lunch van €10,50  
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 79,50 p.p. inclusief diner van € 23,00 
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Bierproeverijen  

Het Bavaria Brouwerijcafé staat beter bekend als een café waar vele diverse bieren wor-
den geschonken, we hebben namelijk meer dan 80 diverse bieren. Wil je graag een 
proeverijtje doen met de bieren die gemaakt worden onder de noemer Royal Swinkels 
Family Brewers? dan is dat uiteraard mogelijk! We hebben diverse proeverijen ontwik-
keld welke perfect te combineren zijn met de Bavaria Brouwerijtour, namelijk de Bier-
proeverij van de tap, de High Beer en bierproefwedstrijd 
 
Onderstaand voorbeeld programma’s die geboekt kunnen worden. Uiteraard maken we 
graag een voorstel voor jou op maat.  
 

Voorbeeld programma 1:   Voorbeeld programma 2: 

Ontvangst met koffie/thee en gebak Ontvangst met koffie/thee en gebak 

Bavaria Brouwerijtour Bavaria Brouwerijtour 

Lunch (richtprijs € 10,50) Proeverij 

Proeverij Diner (richtprijs € 23,00) 

 
Bierproeverij van de tap (1 uur) 
Tijdens de Bierproeverij leer je vijf diverse bieren beter kennen. Onze bierprofessional 
serveert vijf diverse bieren van de tap en jouw gezelschap gaat deze proeven. Tijdens 
het proeven van deze bieren wordt je uiteraard voorzien van achtergrondinformatie voor 
een optimale beleving.  

Minimaal 2 personen, €12,50 p.p. 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 44,50 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 57,00 p.p. inclusief diner van €23,00 
 
High Beer (2 uur) 
Onze bierprofessional heeft speciaal voor jou vijf diverse bieren geselecteerd en gezocht 
naar bijpassende hapjes. Tijdens de High beer ga je deze combinaties proeven en bele-
ven. Jouw gasten krijgen vijf diverse bieren te proeven in vijf rondes en serveren daarbij 
nacho's met jalapeños, crostini gerookte zalm, oude kaas, quadrupel bitterballen en een 
chocolade brownie. 
 

Minimaal 2 personen, €25,00 p.p. 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 57,00 p.p. inclusief lunch van € 10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 69,50 p.p. inclusief diner van € 23,00 
 
Bierproefwedstrijd (1 uur) 
Tijdens de Bierproeverij ga je vijf diverse bieren proeven. Onze bierprofessional serveert 
je deze vijf bieren en jouw gezelschap gaat de namen van deze bieren raden. Wie heeft 
de beste smaak en de meeste bierkennis? 
 
Minimaal 2 personen, €12,50 pp 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 44,50 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: € 57,00 p.p. inclusief diner van €23,00 
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Rondleidingen/Musea  

Wij hebben diverse rondleidingen, wandeltochten en musea bezoeken in ons aanbod die 
je in combinatie met een Bavaria Brouwerijtour en een lunch/diner bij ons kan ervaren. De  
rondleidingen/musea die gecombineerd kunnen worden zijn: een rondleiding bij het DAF 
museum, de Philips wandeling en een rondleiding bij PSV. Onderstaand voorbeeld pro-
gramma’s die geboekt kunnen worden. Uiteraard maken we graag een voorstel voor jou 
op maat.  
 

Voorbeeld programma:   

Ontvangst met koffie/thee  

Rondleiding/musea 

Bavaria Brouwerijtour 

Diner (richtprijs € 23,00) 
 

Brabants Trots, bezoek aan DAF museum  

De ”C.V. Hub van Doorne, machine en reparatie inrichting” maakte aanvankelijk  
eenvoudig constructiewerk. De werkplaats was in feite een grote smidse. Deze smidse, 
die geheel gerestaureerd is, is alleen al een bezoek aan het DAF Museum waard, omdat 
het boeiend is te zien welke gereedschappen men toen gebruikte naast het smidsvuur. 
In 1932 werd de firmanaam gewijzigd in ”Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek”,  
kortweg DAF. De productie van aanhangwagens en opleggers verliep voorspoedig o.a. 
vanwege de legendarische vedergewicht-oplegger met automatische koppeling. 
 
Minimaal 10 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma: € 54,00 p.p. inclusief diner van €23,00 
 
Philips Wandeling 
Eindhoven is onlosmakelijk verbonden met Philips en Philips met Eindhoven. Gerard, 
Anton en later Frits, creëerden een nieuw klimaat voor de stad met alle gevolgen van 
dien. Werkgelegenheid, architectuur en kennis gaven de stad een nieuwe identiteit en 
mentaliteit. Zichtbare en onzichtbare Philipsplekken vormen de rode draad van de 
Phlipswandeling. Historie, heden en toekomst smelten samen en schetsen een  
totaalbeeld van de bijzondere Philipsfamilie en het bedrijf.  
 
Minimaal 10 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma: € 64,00 p.p. inclusief diner van €23,00 
Zondag en avondtoeslag: € 30,50 per Philips gids  
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Bezoek aan het PSV Stadion 
Meer dan 100 jaar historie in een inmiddels hypermodern stadion, nog altijd gevestigd op 
de plek waar het ooit begon, de Frederiklaan te Eindhoven. Ontdek bijzondere plaatsen 
van het Philips Stadion en laat je daarna verassen door de rijke historie van PSV door 
een bezoek aan het PSV Museum. 
 
Minimaal 15 personen  
Prijsoverzicht voorbeeld programma: € 56,00 p.p. inclusief driegangenverrassingsmenu 
van €21,50  
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De Bavaria Boot  

Dit arrangement bestaat uit een tocht over de Brabantse wateren met de Bavaria Boot 
gecombineerd met een lunch of diner en een bezoek aan de Bavaria Brouwerij. Hieronder 
zijn twee voorbeeld programma’s uitgewerkt, uiteraard maken we graag een voorstel voor 
jou op maat.  
 

Voorbeeld programma 1: Voorbeeld programma 2: 

Ontvangst met koffie/thee en een  
Bossche bol 

Ontvangst met koffie/thee en een  
Bossche bol 

Boottocht retour Boottocht enkele reis 

Bavaria Brouwerijtour Bavaria Brouwerijtour 

Lunch (richtprijs € 10,50) Diner (richtprijs € 23,00) 

 
Ga aan boord van de boot in Veghel en ontdek de Brabantse wateren en prachtige  
omgeving. Uiteraard schenken we ook Bavaria op de boot! De Bavaria Boot meert ver-
volgens aan bij de laad- en lossteiger van Bavaria, hier stap je af en werpt een blik op de 
Bavaria Brouwerij vanaf de waterkant.  
 
Aansluitend ga je lunchen en de Bavaria Brouwerij ontdekken of de Bavaria Brouwerij 
ontdekken en dineren. Onder leiding van een professionele tourguide, bezoek je gewa-
pend met een proefglas de Bavaria Bierbrouwerij, en je gaat proeven, horen, ruiken, voe-
len kortom de Bavaria Brouwerijtour beleven.  
 
Bij een retour arrangement stap je na afloop van de Bavaria Brouwerijtour weer aan 
boord van de boot en vertrek je richting Veghel. Bij een enkel arrangement is het ver-
standig vervoer naar jouw eindbestemming te regelen, uiteraard nemen we dit ook graag 
voor je uit handen.  
 
Minimaal 20 personen 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 1: € 61,00 p.p. inclusief lunch van €10,50 
Prijsoverzicht voorbeeld programma 2: €66,50 p.p. inclusief diner van €23,00 
 
 
 
 
 

 


