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Sloep varen met familie of vrienden door de kanalen van Den
Haag

Met uw familie of vrienden varen door Den Haag
Maak een mooie vaart met uw prive sloep in Den Haag. U kunt om de binnenstad varen maar het is ook mogelijk om vanuit de stad naar de
kust te varen of andersom. Ook kunt u naar Drievliet en Madurodam. Er is van alles mogelijk dus informeer gerust naar de mogelijkheden!

Eten & drinken
U kunt uw eigen eten en drinken meenemen aan boord. Samen met enkele van die restaurants langs de gracht kunnen er ook Culinaire
rondvaarten aangeboden worden (hapjes en drankjes aan boord).
Enkele mogelijkheden:
- De Bitterballen & Borrelboot
- Een Wijnproeverij
- Bierproeverij
- Kaas proeverij
U kunt ons altijd vrijblijvend benaderen om de mogelijkheden door te spreken!

Handige Tips
Niet toegankelijk met rolstoel of rolator
Parkeren kan bij parkeergarages in de omgeving
Het is mogelijk om zelf eten en drinken mee te brengen
U vaart in een openboot
Bij regen is het in overleg mogelijk om de datum te verplaatsen
Opstap plaatsen: Centraal Station, Malieveld, Toussaintkade, andere opstap plaaten op aanvraag

Gids
De ervaring is dat niet alle groepen behoefte hebben aan een gids. Bij een groepsvaart met gids komt er € 5,00 per uur (per boot) bij. Deze
gids zal u van alles vertellen over de stad en de beste tips kunnen geven over wat u niet mag missen tijdens uw dagje Den Haag!

Dit arrangement is inclusief:
Vaart en begeleiding door een ervaren schipper
Privé sloep
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Mogelijkheid om zelf eten en drinken mee te brengen
Diverse opstapmogelijkheden
Zowel voor grote als voor kleine groepen
Ideaal te combineren met uitjes naar bijvoorbeeld Drievliet, Madurodam, het Scheveningse strand of musea!

Sloepen & prijzen
Schip voor 12 passagiers:
- 1 uur voor € 100,00
Vervolgens € 45,00 voor ieder extra half uur.
Schip voor 23 passagiers:
- 1 uur voor € 210,00
Vervolgens € 55,00 voor ieder extra half uur.
Schip voor 30 passagiers:
- 1 uur voor € 300,00
Vervolgens € 70,00 voor ieder extra half uur.
Schip voor 46 passagiers:
- 1 uur voor € 400,00
Vervolgens € 85,00 voor ieder extra half uur.
De prijzen van dit arrangement zijn geldig tot en met 31 december 2021.
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