


Een onvergetelijk uitje in Breda. Deze organiseren we al jaren, 
en met succes.

In 2008 zijn we gestart met het varen van groepen door de 
Singels van Breda. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een van de 
grootste partijen in Breda op het gebied van boottochten, 
activiteiten en volledige dagprogramma’s. 

Met de diverse labels van Groepsuitjes Breda, zoals Bootje 
Varen Breda en BAAI Breda streven we er naar om voor iedere 
gast een onvergetelijk dag te organiseren.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Variërend van lunch tot aan 
een BBQ diner – aan wal bij BAAI Breda of aan boord op een 
van onze luxe sloepen. Van een heerlijke borrel tot aan diverse 
activiteiten bij dé hotspot van Breda of door de mooie 
binnenstad van Breda. Wij verzorgen onvergetelijke uitjes.

Over ons



IN DEZE BROCHURE BEHANDELEN 
WE DE VOLGENDE ONDERDELEN

1.  BOOTJE VAREN 
2. ACTIVITEITEN
3. FOOD & BEVERAGE





Lunch & Diner aan boord
Aan boord van een van onze mooie sloepen geniet je van een 
heerlijk lunch- of dinerarrangement en word je rondgevaren door 
een van onze ervaren schippers door de Singels van Breda. 
Mogelijk vanaf 10 personen.

LUNCH BOOT 
Gedurende onze 2-uur durende tocht geniet je van een compleet 
verzorgde lunch op een unieke manier. De perfecte start van de 
middag.

Vanaf € 47,50 p.p.

BBQ BOOT
In 2 uur word je rondgevaren door de Singels van Breda, waarbij 
je geniet van een heerlijk BBQ menu, fijne muziek en onbeperkt 
koude drankjes aan boord!

Vanaf € 69,50 p.p.

BURGER BOOT
Hamburgers én 2 uur varen: de perfecte combi. Diverse burgers 
met heerlijke toppings aan boord, onbeperkt drankjes en heerlijke 
muziek.

Vanaf € 61,50 p.p.



Borrel aan boord
Genieten van heerlijke drankjes en hapjes aan boord! Breda 
ontdekken vanaf het water onder het genot van jullie eigen 
muziek of uitleg over de bezienswaardigheden een van onze 
schippers. Mogelijk vanaf 10 personen.

DRANKJESBOOT
Met voldoende champagnekoelers aan boord genieten jullie 2 
uur lang van heerlijke koude drankjes (bier/wijn/fris) aan boord.

Vanaf € 47,50 p.p.

BORRELBOOT
Jullie gaan 2 uur lang varen met schipper met daarbij koude 
drankjes en diverse hapjes aan boord. Speel jullie eigen muziek af 
aan boord of geniet van de bezienswaardigheden van Breda!

Vanaf € 55,00 p.p.





BAAI GAMES
Dat heerlijke festivalgevoel, daar kijk je toch het hele jaar naar uit! 
Dat is vanaf nu dagelijks mogelijk in het centrum van Breda. Speel 
de leukste games onder het genot van een drankje. Leuk voor 
elke doelgroep! 

Vanaf 10 personen, € 18,50 p.p.

LOCKER GAMES
De locatie is jullie speelveld. Een verzameling van denk, maak en 
doe-spellen! Elke locker is weer een nieuwe ervaring én uitdaging. 
Samen met je teamgenoten ga je aan de slag om met jullie 
tactiek de meeste punten binnen te halen.  UNLOCK, PLAY AND 
SCORE. 

Vanaf 10 personen, € 18,50 p.p. 

PUBQUIZ
De pubquiz is gemaakt voor de familie, vriendengroep of 
collega’s met de meeste algemene kennis. Jullie gaan de strijd 
tegen elkaar aan en zullen proberen zoveel mogelijk vragen te 
beantwoorden uit de verschillende categorieën. 

Vanaf 10 personen, € 27,50 p.p. 

Activiteiten bij BAAI



ESCAPE CITY GAME 
In dit bijzondere escape spel is de binnenstad van Breda jullie 
speelveld. Jullie worden op pad gestuurd met een box vol sloten 
en raadsels. Aan jullie de taak om samen de codes te kraken en 
de sloten te openen. Denk out of the box, let goed op alle 
aanwijzingen en werk samen om de activiteit sneller te kunnen 
voltooien dan de andere groep(en).

Vanaf 10 personen, € 29,50 p.p. 

CRAZY 88 
Crazy 88 is een knettergek spel met verschillende leuke, gekke en 
spannende opdrachten in het centrum van Breda. De uitvoering 
van de opdrachten moet worden gefilmd, deze dienen namelijk 
als bewijsmateriaal. Het vastgelegde filmmateriaal wordt 
achteraf gemonteerd tot een hilarische film die jullie toegestuurd 
krijgen als blijvende herinnering aan jullie dagje uit. 

Vanaf 10 personen € 29,50 p.p.

VERKNIPTE FILM 
Ga met je eigen filmcrew van vrienden, familie of collega’s op 
pad door de binnenstad van Breda. Jullie gaan in verschillende 
groepjes de verknipte scenes uit een van de, door jullie gekozen, 
films opnemen met het centrum van Breda als decor. Aan het 
eind van de activiteit zullen jullie gaan kijken naar jullie eigen film 
op het witte doek.

Vanaf 10 personen € 29,50 pp.

Stadsactiviteiten





PIZZA NIGHT
Boek je de Pizza Night bij BAAI, dan zal deze altijd voorzien zijn van 
een privé pizzabakker! Jullie hebben de keuze uit 4 verschillende 
heerlijke pizza’s die per tafel worden opgediend. 

Vanaf 20 personen, € 19,50 p.p. 

BAAI BBQ
Boek je een BBQ bij BAAI, dan zal deze altijd voorzien zijn van een 
privé chef, die zorgt dat elk stukje vlees of vis perfect bereid wordt. 
Daarnaast bestaat elk BBQ menu uit verschillende stukken vlees of 
vis, verschillende sauzen en side dishes. De BBQ bij BAAI is geschikt 
voor elk seizoen en zal hier dan ook op aangepast zijn. 

Vanaf 20 personen, € 32,50 p.p.

BAAI LUNCH 
Kies voor ons luncharrangement of bestel heerlijke hapjes en 
drankjes van onze menukaart!

BAAI LUNCH & DINER



BAAI BORREL
Kies je voor een borrel bij BAAI dan is deze ook perfect te combineren met 
leuke festivalgames, een prachtige boottocht en uiteraard uit te breiden met 
bijvoorbeeld de BAAI BBQ. Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden om jouw 
borrel of feestavond volledig naar wens te maken. Jullie kunnen bestellen van 
onze menukaart of kiezen voor een van onze borrelarrangementen, zoals 
drankafkoop.

BAAI BIERPROEVERIJ
Op één van de mooie picknickbanken of luxe loungesets aan het water krijg 
je de kans om verschillende bieren te proeven. Al deze bieren hebben een 
eigen smaak welke omschreven staat voor jullie. Weten jullie met de juiste 
omschrijving te raden welke bieren jullie wel of niet in jullie proefglazen 
hebben zitten? 

Vanaf 8 personen, € 14,50 p.p.

BAAI WIJNPROEVERIJ 
Tijdens deze proeverij maak je kennis met verschillende soorten wijnen en 
verschillende bijpassende gerechtjes. Gedurende het arrangement maken 
jullie kennis met drie verschillende wijnen. Aan jullie de taak om aan de hand 
van smaak, geur en het zicht te bepalen bij welke omschrijving het wijntje 
hoort.

Vanaf 8 personen, € 14,50 p.p.

BAAI Borrel



AANTAL GASTEN & DIEETWENSEN
Met het aantal gasten en eventuele dieetwensen kan rekening  
gehouden worden. Mits  deze 7 dagen voordien doorgegeven 
worden met een afwijkpercentage van 10%.

SLECHT WEER SCENARIO
Onze sloepen kunnen niet worden overkapt, in verband met de vele 
bruggen van Breda. Mocht het minder weer zijn, gaan onze tochten in 
principe gewoon door. Uiteraard zorgen we voor voldoende paraplu’s, 
dekens en poncho’s aan boord. We kunnen de sloep ook even 
stilleggen onder een van de vele Bruggen van Breda of we kunnen 
kijken of we wat kunnen schuiven in de planning.

Het weer in Nederland is onwijs onvoorspelbaar en daarom wordt hier 
pas – samen met jullie – naar gekeken op locatie, een halfuur 
voordien. Mocht het nou enorm hard regenen/onweren kijken we naar 
een eventuele andere mogelijkheid, zodat jullie dagje uit niet in het 
water valt. We zorgen dus altijd voor een passende oplossing voor 
jullie uitje, binnen onze mogelijkheden.

Voorwaarden



076 767 6003
INFO@GROEPSUITJESBREDA.NL

BOEK DIRECT! 


