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Koekeloeren bij de hoeren in Amsterdam

Altijd al willen Koekeloeren bij de hoeren?
Voor iedere man die nog nooit op De Wallen is geweest en voor iedere vrouw die wel eens wil weten waar haar man nog nooit geweest is!
Pees met uw ervaren Mokum Events gids mee over de beruchte Amsterdamse Wallen. Zie wat deze dames van plezier zo de hele dag doen
en laat u alles vertellen over hun werkzaamheden, hun pooiers en de regels van de beroemdste bordelen van Europa.

Uw uitje op de Wallen
Wandel mee langs de beroemde Bananenbar waar de bardame haar klanten ophitst en laat u verbazen in het 5 verdiepingen tellende Erotisch
Museum (toegang niet inbegrepen, prijs is € 6,50 p.p.).
Onderweg nemen we de tijd om een typisch Mokums kroegie op de Wallen te bezoeken en verdere plannen voor de avond of de nacht te
bedenken. De drankjes zijn voor eigen rekening, maar kunnen uiteraard ook meegenomen worden in de tourprijs.

Bij deze ludieke stadswandeling door Amsterdam is inbegrepen:
Stadswandeling onder begeleiding van een gids over de beruchte Amsterdamse Wallen
Tijdsduur is 2 uur

Prijzen per persoon exclusief BTW:
10 - 14 personen € 14,50 p.p. excl. BTW
15 - > personen € 12,50 p.p. excl. BTW

Optioneel (€ 7,95 p.p. exclusief BTW): Een bezoek aan het Prostitutie Informatie Centrum; maak onder het genot van een drankje een praatje
met een voormalig prostituee. Minimum aantal personen: 10. Bezoekt u ook het museum dan duurt het programma 2,5 uur.

Tip!
Altijd jezelf es willen zijn, eh ... zien achter het raam op de Wallen of in een origineel peeskamertje? Wij bieden u nu die mogelijkheid! Een
professionele fotoshoot van u achter het venster, voor € 27,50. Informeer naar wat kan en niet kan.
De prijs van deze ludieke stadswandeling door Amsterdam is geldig tot en met 31 december 2020.
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