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Een heerlijke dag Sloep Varen in de Biesbosch - al vanaf 5
personen te boeken

Varen met een luxe sloep door de Biesbosch
Altijd al de Biesbosch willen verkennen? Dan is dit je kans... huur een luxe 5-persoons sloep en ga zelf op pad door de Biesbosch.
Vooraf zullen er instructies gegeven worden over hoe en waar te varen door de Biesbosch. Dit wordt terplekke voor u getekend op de
Biesboschkaart. Daarna zullen er instructies volgen in de boot waarna u zelf gaat varen met de boot.
U huurt de boot van 9.00 tot 18.30 uur dus u kunt de Biesbosch op uw gemak rond varen.

Ontdek de Biesbosch
De luxe sloepen voor 5 personen zijn uitgevoerd met een mooie kunstof tiek houten vloer, een stuurwiel om de boot mee te besturen, een
volledige zit en rug kussenset een een stoffen dakje aan de voorkant van de boot waar u met minder weer onder kunt zitten en die u met
mooi weer plat kunt leggen zodat u een heerlijke open boot heeft.
U kunt met de boot overal komen de kleine smalle kreekjes, de strandjes, de mooie natuur u kijkt uw ogen uit.
Zorg zelf voor een goed gevulde koelbox met eten en drinken. In de Biesbosch vindt u diverse uitstapmogelijkheden waar u uw zelf mee
genomen eten en drinken kunt nuttigen.
Wilt u een wandeling maken? Dat kan zeker in de Biesbosch. Informeer hier naar bij de uitleg van de Biesboschkaart.
Met erg mooie dagen is zwemmen in de Biesbosch ook zeker een aanrader.

Afsluiten bij Cafe Robbie aan de haven
Na een mooie Biesboschdag afsluiten met een heerlijk koud biertje en een kleine versnapering op het teras bij Cafe Robbie aan de haven
waar u uitkijkt over de oude haven waar alle bootjes weer binnen komen.
Kleine bittergarnituur (12 stukjes): € 6,50
Grote bittergarnituur (24 stukjes): € 13,00
Kleine borrelplank: € 6,50
Grote borrelplank: € 13,00
Er zijn ook borrel arrangementen samengesteld dus informeer gerust naar de mogelijkheden tijdens het boeken.

Bij dit heerlijke dagje sloep varen in de Biesbosch is inbegrepen:
Huur luxe sloep voor maximaal 5 personen
Huur sloep van 9.00 tot 18.30 uur
Biesboschkaart met uitgestipelde route
Volle tank brandstof (24 liter)
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Eindschoonmaak

Prijs per boot: € 135,00 van maandag tot en met vrijdag.
Prijs per boot: € 155,00 op zaterdag, zondag en feestdagen.
LET OP: Alleen te boeken in april, mei en juni

Bent u met meer dan 5 personen?
Wij beschikken ook over grotere sloepen.
Voor 6 personen is de prijs voor een sloep: € 155,- (€ 175,- weekend)
Voor 7 personen is de prijs voor een sloep: € 170,- (€ 190,- weekend)
Voor 8 personen is de prijs voor een sloep: € 210,- (€ 230,- weekend)
Bent u met nog meer personen? Huur dan meerdere dezelfde sloepen.
* Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
Eventueel is het ook mogelijk om een stalen kajuitboot te huren voor maximaal 9 personen.
De stalen kajuitboten zijn wel iets minder luxe dus niet uitgevoerd met kussenset en stuur maar ze zijn erg geschikt voor grotere groepen en
bij minder weer omdat de boot half overdekt is.
Met mooi weer kunnen alle 9 mensen ook buiten zitten want op het dak en voor op de punt is er ook plaats om te zitten.
Prijs € 125,- (op zaterdag en zondag is de prijs € 140,-).
De prijzen van dit dagje sloepvaren door de Biesbosch zijn geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van juli en
augustus.
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