PARTY SHIPS & TRIPS

GRONINGERSTRAAT 48 , 9475 PC MIDLAREN

Prijslijst 2016
Boothuur exclusief (u huurt de boot alleen voor uw gezelschap)
Neptunus (Paterswoldse meer, rondvaart 1 uur)

€ 275,00

Kaap Hoorn (Zuidlaardermeer, rondvaart 75 minuten)

€ 275,00

Meerdere uren, dagdeel of dag een boot huren?

informeer

Wij brengen u wachttijd in rekening als uw gezelschap, buiten onze invloed, meer dan 15 minuten
later vertrekt dan overeengekomen.
wachttijd wordt berekend in eenheden van 15 minuten.

Boothuur niet exclusief (ook andere gasten aan boord)
Neptunus (Paterswoldse meer), rondvaart 1 uur (alleen op afspraak)

€ 10,00 per persoon

Zuidlaardermeer vanuit Midlaren

€ 10 ,00 per persoon

Zuidlaardermeer vanuit Zuidlaren

€ 7,50 per persoon

we hanteren een minimum van 10 personen, anders gaat een rondvaart niet door
rondvaarten op het Paterswoldse meer gaan alleen op afspraak. Bel ons om een afspraak te maken
voor reeds geplande vaarten waarvoor u zich nog kunt aanmelden:
kijk op onze website www.rondvaartnoord.nl/specials
Rondvaarten voor individuele deelnemers op het Zuidlaardermeer gaan vrijwel dagelijks: zie onze
website voor tijden en prijzen.

Tel: 06-51 50 97 98
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Web: www.rondvaartnoord.nl
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PARTY SHIPS & TRIPS

GRONINGERSTRAAT 48 , 9475 PC MIDLAREN

Prijslijst 2016
Opstapvaartjes Zuidlaardermeer

Vanuit Waterpark De Bloemert, de Bloemert 1 Midlaren
iedere woensdag om 10.30 uur
Deze rondvaart vertrekt uit de haven van het park. De boot is te vinden vlak bij het Paviljoen. Vanuit De Bloemert zit je binnen 5 minuten op het meer. We steken het meer
over en nemen een kijkje bij de paviljoens en recreatiewoningen aan de overkant. Hier
varen we ook langs 1 van de beverburchten die er rond het meer te vinden zijn. Via Palingrokerij Vos varen we terug naar Midlaren. De rondvaart duurt 75 minuten. Kaartjes
verkrijgbaar op de boot vanaf 30 minuten voor afvaart. Reserveren sterk aanbevolen via
06-51509798.

volwassenen
€ 10,00 pp
Kinderen t/m
12 jaar € 5,00
pp

Deze rondvaart is bedoeld om de gasten van het park de gelegenheid te bieden om het
meer wat beter te leren kennen vanaf het water. Natuurlijk zijn ook mensen die niet op
het park verblijven van harte welkom aan boord.
Vertrektijden: woensdag om 10.30 uur.
Let op:
Soms zijn er afwijkende tijden of extra rondvaarten: kijk op onze website voor actuele
informatie.
Bij onvoldoende belangstelling kan het zijn dat een rondvaart niet doorgaat. Kijk op
onze site voor actuele informatie of bel 06 51509798.

Vanuit de haven Zuidlaren, Havenstraat 1 Zuidlaren
dagelijks, woensdag tm zondag 13.30 uur
Deze rondvaart vertrekt vanuit de oude haven van Zuidlaren. Via het havenkanaal en
€ 7,50 pp
een stukje van de rivier De Hunze bereiken we het Zuidlaardermeer. We verkennen het
zuidelijk deel van het meer en de aanliggende rietoevers. Als we geluk hebben zien we
sporen van bevers en misschien zien we zeearenden vliegen. De rondvaart duurt 75 minuten. Kaartjes verkrijgbaar op de boot vanaf 30 minuten voor afvaart. Reserveren sterk
aanbevolen via 06-51509798
Wij verzorgen deze rondvaarten in samenwerking met Het Sprookjeshof. Als u tevens
een bezoek wilt brengen aan het Sprookjeshof kunt u het beste aan de kassa van het
Sprookjeshof een combikaart kopen. De rondvaart is dan inbegrepen in de prijs.

combikaart
€ 15,00 pp
alleen
verkrijgbaar
aan de kassa
van het
Sprookjeshof

Vertrektijden: woensdag t/m zondag dagelijks om 13.30 uur
in de schoolvakanties tevens om 15.00 uur.
Let op:
Soms zijn er afwijkende tijden of extra rondvaarten: kijk op onze website voor actuele
informatie.
Bij onvoldoende belangstelling kan het zijn dat een rondvaart niet doorgaat. Kijk op
onze site voor actuele informatie of bel 06 51509798.

Tel: 06-51 50 97 98

Email: info@rondvaartnoord.nl

Web: www.rondvaartnoord.nl

pagina 2

PARTY SHIPS & TRIPS

GRONINGERSTRAAT 48 , 9475 PC MIDLAREN

Prijslijst 2016
Catering aan boord

Koffie/Thee

incl BTW

Koﬃe/Thee

€ 2,25

2 kopjes koﬃe of thee met Knol’s Notenkoek

€ 6,00

2 kopjes koﬃe of thee met cake

€ 6,00

2 kopjes koﬃe of thee met Zuidlaarderbol

€ 6,50

2 kopjes koﬃe of thee met gesorteerd gebak van banketbakker Hovius uit Zuidlaren

€ 7,00

Dranken

incl BTW

Huiswijn rood

€ 2,75

Huiswijn wit (droog)

€ 2,75

Huiswijn wit (zoet)

€ 2,75

Rosé

€ 2,75

Bier

€ 2,50

Wit Bier 0%

€ 2,50

Frisdranken

€ 2,20

Sapjes

€ 2,20

Jonge Jenever

€ 2,50

Oude jenever

€ 2,50

Beerenburg

€ 2,50

Feestelijke bubbels ( Kir Royal, Cava, Prosecco, alleen op bestelling)

€ 3,00
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Catering aan boord
Bittergarnituren

incl BTW

Nootjes op tafel (per persoon)

€ 1,50

Oude Kaas, Pittige Worst en Griekse Olijven

€ 5,00

Borrelgarnituur bestaande uit 6 verschillende borrelhapjes (min. 20 personen)
Wrap gevuld met zalm, roomkaas en frisse salade
Wrap gevuld met rivierkreeftjes, zure room en frisse salade
Meloen met paraham en salie
Puntjes oude kaas en pittige worst
Komkommer met roomkaas en bieslook
Mozzarella met tomaat en basilicum

€ 8,00

Lunches (alleen Zuidlaardermeer)

incl. BTW

Soep met broodjes
Een heerlijke kop verse soep met 2 goed belegde broodjes.

€ 10,00

Lunchbuﬀet (min. 20 personen)
Rijk belegde stokbroodjes en een royaal gegarneerde salade en fruit.

€ 15,00

Broodbuﬀet (min. 20 personen)
Soep, diverse broodsoorten + beleg, een gekookt eitje, koﬃe/thee/melk/karnemelk

€ 17,50

High Tea (min. 20 personen)
Sandwiches, pie, scones, bonbons, vers fruit, slagroom, uitgelezen theesoorten en
koﬃe

€ 22,00

Dineren op het water (alleen Zuidlaardermeer)

incl. BTW

In samenwerking met Paviljoen De Leine verzorgen wij verschillende mogelijkheden
om met uw gezelschap te dineren aan boord van Partyboot Kaap Hoorrn. Wij bieden
meerdere scherp geprijsde all-in arrangementen (boothuur, diner en drankjes)
Buﬀetten

va € 54,50 pp

Barbecues

va € 52,50 pp

Koﬃetafel

va € 44,50 pp
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