PARTY SHIPS & TRIPS

GRONINGERSTRAAT 48 , 9475 PC MIDLAREN

Arrangementen
DOOR DE DRENTSGRONINGER VEENKOLONIEN NAAR
ANNERVEENSCHE
KANAAL

bevinden zich passantenplaatsen/aanlegplaatsen.
Deze zijn met borden en op bijgaande kaart
aangegeven. Hier kunt u maximaal 3 x 24 uur
afmeren.

In dit arrangement inbegrepen:

Hoogezand

Zuidlaarder..
meer

Leinewi/k

Wj^BmêEL

Brug- en
boottocht
sluisbediening

-S- Hoogezand-Zu

Kropswolde

Drei:

Leinewijk

Bediening door brugwachters (begeleide vaart).
De sluis in het Westerdiepsterdallenkanaal
(Westerverlaat) is een zelfbedieningssluis. Een sleutel
hiervoor vraagt u aan [en kunt u ook weer inleveren
bij] de brugwachters. De waarborgsom voor de
sleutel bedraagt € 20,-. Met deze sleutel kunt u
alle zelfbedieningsbruggen en sluizen in de gehele
provincie Groningen bedienen.

koffie/thee aan boord van de
boot
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De tocht start ’s morgens
Wolfsbarge
Lula
busvervoer
om 10.00 uur vanuit
l-Windeweer
llaarderweg
Waterpark de Bloemert in
Midlaren. We varen via het
Zuidlaardermeer naar
Borgercompagnie
Kielwindeweer. Het
Veendam
Zuidlaarderveen
Kieldiep is het vaarwater
waardoor in vroeger tijden
de turf uit de DrentsGroninger veenkolonien
werd vervoerd naar de stad
Wildervank
*nn
Oud-Annerveen
Mole
Groningen om van daaruit
Annerveensche '-¿
Weslerdiepstemallenkanaël
verder te worden
Kanaal
KS9
verhandeld.
%
Spijkerboor
Kielwinderweer is één van
de mooiste en best
bewaarde veenkoloniale
Nieuw-Annerveen
De vaarroute
/
dorpen van de provincie
ff £
Zuidlaardermeer Groningen. Kenmerkend
Annerveenschekanaal
Eexterveen
voor de route zijn de vele
15 km lang, 1 sluis, 30 bruggen
°\.
(fiets-)bruggetjes die in
Eexterveensche „„..,..„„•• # Hsreveld
Oldambtmee
Kanaal
oude luister zijn hersteld.
We passeren er onderweg
meer dan 30. Na zo’n twee uur
varen komen we in
Annerveensche kanaal.
Turfvaart naar Toervaart (voor groepen van minimaal 20 personen)
Hiervandaan vertrekt de bus
om 12.30 uur naar uw
vertrekpunt in Midlaren.
arrangementsprijs p.p.
€ 30,00
t
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In overleg zijn ook andere vertrektijden mogelijk.

Tel: 06-51 50 97 98

Email: info@rondvaartnoord.nl

Web: www.rondvaartnoord.nl
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