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Varen in de Biesbosch! Met de hele groep in een luxe fluisterstille
sloep!

De Biesbosch, meer dan de moeite waard!
Lekker genieten op het water van één van de mooiste natuurgebieden van Nederland, de Biesbosch in Brabant? Dat kan met dit sloep
arrangement! Gezellig een dagje op het water met familie en vrienden. Aanmeren waar u wilt en gewoon gezellig genieten aan boord van een
sloep!

De Biesbosch, meer dan de moeite waard!
De Biesbosch is een prachtig veelzijdig en mooi natuur gebied in Brabant. Ontdek het zelf tijdens dit heerlijke arrangement. U maakt een
rondvaart in een luxe elektrische sloep die u zelf mag besturen. Kortom; een lekker dagje op het water voor jong en oud.
U stapt aan boord op een fluisterstille sloep met of zonder een goed gevulde picknickmand, aan u de keus. De verhuursloepen
worden elektrisch aangedreven zonder CO2 uitstoot en zo kunt u fluisterstil de Biesbosch verkennen. Op onze sloepen is geen vaarbewijs
nodig. U kunt met maximaal 11 personen op 1 sloep. Nationaal Park de Biesbosch staat centraal bij deze uitjes te water. Raamsdonksveer
geldt als start- en eindpunt.

Bij dit arrangement is inbegrepen:
Huur van de sloep (maximaal 11 personen)
Opstapplaats is Raamsdonksveer

Prijs huur sloep:
09.00 - 18.00 uur vanaf € 155,00 voor de hele dag.
U kunt de sloep niet afsluiten tegen zon of regen. Er zit een zonne- of regendak op, maar niet over de hele boot

U kunt de dag uitbreiden met:
Ontvangst met koffie/thee en gebak € 6,60 p.p.
Ontvangst met lunch: vanaf € 15,15 p.p. inclusief koffie en thee
Gevulde koelbox (ongeveer 24 non-alcoholische blikjes) aan boord: € 33,00 per koelbox
BBQ: € 26,40 p.p. (het vlees wordt voor u klaargemaakt) (exclusief drankjes)
A la carte diner: hoofdgerecht vanaf € 19,25 p.p. uit te breiden met voor- en nagerecht (exclusief drankjes)

Voor kinderen hebben wij speciale menu's. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
BBQ is te boeken vanaf 10 personen. Met groepen < dan 10 personen kunt u heerlijk a la carte dineren. Wij raden u aan vooraf te reserveren.
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De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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