
 

 

De Wallen Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beroemdste stukje Amsterdam is nog steeds even levendig en smoezelig 

als je van een grote havenstad mag verwachten. Met de mannen op zee 

ontwikkelde de prostitutie zich, vanwege het vrouwenoverschot, al zeer vroeg 

in de stad aan het IJ en heeft zij nu een red light district wat over de hele 

wereld bekend is. Deze tour over de oude wallen heeft zoveel verhalen, types, 

ramen, monumenten charme,bordelen, kroegies, en seks dat het terecht de 

meest populaire tour in Amsterdam is.  

Programma 

- Ontvangst 

- Rondleiding 

- Afsluiting met Be To Be Events 

Tijdsduur: 2 uur 

Locatie: Amsterdam 

Min. Aantal pers:6 

Andere tours in Amsterdam: 

- Walking Diner 

- Wandelend Cabaret 

- Muzikale Jordaan wandeling 

- Geef mij maar Amsterdam 

Voor meer informatie: info@betobeevents.nl 



 

Wandelend Cabaret 

 

Cabaret, cabaret! Humor is het thema van deze rondleiding. In plaats van dat u 

naar het theater gaat krijgt u nu een voorstelling al wandelend door Amsterdam 

en aangezien er met de Amsterdamse binnenstad als achtergrond al meer te 

lachen valt dan bij de gemiddelde voorstelling van pakweg Jan jaap van de Wal 

is succes verzekerd. Uiteraard komt de befaamde Amsterdamse humor aan 

bod en wordt de stad zelf op de hak genomen.  

Tijdsduur: 3uur 

Locatie: Amsterdam 

Min. Aantal pers:8 

Andere tours in Amsterdam: 

- Walking Diner 

- Wallen Tour 

- Muzikale Jordaan wandeling 

- Geef mij maar Amsterdam 

 

Voor meer informatie: info@betobeevents.nl 



Andere tours in Amsterdam 

- Walking Diner 

- Wandelend Cabaret 

- Muzikale Jordaan wandeling 

- Geef mij maar Amsterdam 

 

 

 

Walking Diner 

 

 

 

Wandelen en eten, zijn er dingen in het leven die mooier en beter te combineren zijn? 

Hier in Amsterdam in ieder geval niet. Ga mee op walking diner met Be To Be Events 

en ervaar hoe mooi Amsterdam eruit ziet in de wetenschap dat u onderweg bent naar 

een heerlijk gerecht of toetje. De avond start in een gezellig ,door Be To Be Events 

geselecteerd, restaurant op de Wallen of in de Jordaan waar u het voorgerecht 

geserveerd krijgt. Nadat de smaakpupillen op gang zijn gebracht maakt u een 

prachtige wandeling met gids van ongeveer 45 minuten door de oude stad op weg 

naar het hoofdgerecht in een ander Mokums toprestaurant. Na het hoofdgerecht 

kunnen we "de boel" even lekker laten zakken tijdens het tweede deel van de 

rondleiding om zo plaats te maken voor een heerlijk toetje op weer een nieuwe locatie.  

Programma:        

- Ontvangst  

- Voorgerecht 

- Wandeling 

- Hoofdgerecht 

- Wandeling 

- Toetje 

- Afsluiting met Be To Be Events 

Tijdsduur: 4,5uur 

Locatie: Amsterdam 

Min. Aantal Pers: 10 

 

Voor meer informatie: info@betobeevents.nl 



 

Muzikale Jordaan Wandeling 

 

Met zijn aparte stratenpatroon en de veelbezongen Westertoren in haar midden is de 

Jordaan nog steeds een van de meest tot de verbeelding sprekende wijken van 

Amsterdam. Als volkswijk aangelegd in de grote uitleg van 1612 zou zij uitgroeien tot 

de dichtst bevolkte buurt van Amsterdam aan het begin van de 20e eeuw. Daar het 

leven zich door de slechte woonomstandigheden grotendeels op straat en in de kroeg 

afspeelde ontwikkelde zich hier een samenhorigheid en straatcultuur die uitmondde in 

de Jordanese volksmuziek. Met de successen van oa Johnny Jordaan en Tante leen in 

de jaren 50 van de vorige eeuw werd de Jordaan in heel Nederland en ver daarbuiten 

beroemd. Om de romantiek van het arme maar o zo gezellige leven in de Jordaan weer 

op te roepen neemt BeToBe events haar gitaar mee en zal de wandeling muzikaal 

inlijsten . Daarnaast zal de wandeling ons langs de mooiste hofjes, pittoreske 

grachtjes en gezellige kroegjes voeren die nog steeds rijkelijk aanwezig zijn in het 

Jordaanse.  

Tijdsduur: 2,5 uur 

Locatie: Amsterdam 

Min. Aantal pers:6 

Andere tours in Amsterdam: 

- Walking Diner 

- Wandelend Cabaret 

- Wallen tour 

- Geef mij maar Amsterdam 

Voor meer informatie: info@betobeevents.nl 



Geef mij maar Amsterdam 

Een heerlijk ontspannen arrangement voor een dagje Amsterdam. We starten met een 

gezellige rondleiding over de Wallen. Dit beroemdste stukje Mokum blijft een belevenis, 

het grootste raamprostitutiegebied ter wereld in het best bewaarde stukje middeleeuws 

Amsterdam. U krijgt alle verhalen over de buurt, de vrouwen achter het raam en alle 

andere opmerkelijke gelegenheden en types op een smeuige manier verteld. Onderweg 

doen we uiteraard een drankje in een typische kroeg. Na de rondleiding stappen we op 

een privé rondvaartboot met drankjes aan boord om anderhalf uur door de romantische 

grachten te varen op weg naar de Jordaan. In deze gezellige buurt krijgt u in een door 

BetoBe Events geselecteerd eetcafé een drie gangen menu geserveerd. 

Tijdsduur: 5 uur 

Locatie: Amsterdam 

Min. Aantal Pers: 10 

Andere tours in Amsterdam: 

- Walking Diner 

- Wandelend Cabaret 

- Wallen tour 

- Geef mij maar Amsterdam 

Voor meer informatie: info@betobeevents.nl 

 


