PARTY SHIPS & TRIPS

GRONINGERSTRAAT 48 , 9475 PC MIDLAREN

Arrangementen
TWEE MERENTOCHT

sluisje welke toegang geeft tot het
Paterswoldsemeer. Na het
schutten wordt er een rondvaart

Deze dagtocht tussen twee
prachtige meren start ‘s morgens
om 10.00 uur vanuit Parc de
Bloemert in Midlaren. Tijdens
een prachtige rondvaart over het
Zuidlaardermeer kunt u genieten
van koﬃe met koek. Vanaf het
Zuidlaardermeer voert de tocht
richting Waterhuizen. Langs de
scheepswerven in het
Winschoterdiep vervolgen we
onze weg naar Groningen. In
Groningen varen we door de
Oosterhaven, en vervolgens via
het Verbindingskanaal naar de
Zuiderhaven.Tijdens de tocht
door Groningen komt u onder
andere langs het Groninger
Museum, het authentieke
Groninger station en de
prachtige grachtenvilla’s aan de
Groninger singels.Hierbij
serveren wij uw lunch aan boord.
Via het Noord-Willemskanaal
komt u uiteindelijk aan bij het

gemaakt over het prachtige
Paterswoldsemeer met zijn vele
eilandjes en markante
vakantiewoningen.
Om 15.00 staat een luxe
touringcar klaar om u terug te
brengen naar Midlaren waar u om
ongeveer 15.30 uur arriveert.
In de prijs inbegrepen:
bootreis Midlaren – Paterswoldse
meer
busreis Paterswolde – Midlaren
ontvangst met 2 kopjes koﬃe of
thee met koek
lunch bestaande uit 2 goed
belegde broodjes en een kop soep
een kopje thee ’s middags aan
boord

Tel: 06-51 50 97 98

Het bovenstaande arrangement
kan dan eventueel uitgebreid
worden met gebak, een
broodbuﬀet of een barbecue.
Tevens zijn er een aantal speciale
menu mogelijkheden om uw
dagtocht op culinaire wijze af te
sluiten bij Rest. De Twee
Provincien in Haren of in
Paviljoen De Bloemert te
Midlaren. Wij informeren u graag
over de mogelijkheden.

Tip:
Het is ook mogelijk deze tocht in
omgekeerde richting te varen. U
kunt in overleg met ons (er zijn
beperkingen vanwege de
brugbedieningstijden in de stad
Groningen) ook afwijkende
vertrektijden kiezen.

Twee Merentocht (minimaal 25 personen)

arrangementsprijs p.p.

Email: info@rondvaartnoord.nl

€ 55,00

Web: www.rondvaartnoord.nl

