RONDVAARTEN / BOOTTOCHTEN in HATTEM
Vadesto verzorgt Natuurboottochten vanaf het Panorama Paviljoen bij het
historische Hanzestadje Hattem.
Vanaf het schitterend gelegen Paviljoen, met groot terras direct aan het water,
kunt u zo instappen. Daar kunt u voor of na uw boottocht eventueel genieten van
een lekkere kop koffie, een drankje, hapje, ijs of snack. Groepen voorzien we ook
graag van een uitstekend verzorgde lunch, buffet of barbecue, wat u maar wenst.

U kan kiezen uit:
Ø Een ÉÉN-UURS-RONDVAART á € 6,90 p.p.
Hier kunnen zowel individuele passagiers als groepen gebruik van maken. We varen met de half open
boot, zolang het weer goed is, zodat men de natuur beter kan beleven.
Starttijd: di. t/m za. om 14.00 uur, voor individuele passagiers en groepen. Dit gaat altijd door v.a. 10
personen. We raden iedereen aan voor de zekerheid te reserveren! Als er voldoende passagiers zijn is
het mogelijk dat er daarna een 2e of eventueel 3e rondvaart wordt gemaakt.
Ø Een GROEPS-RONDVAART á € 235,- waarbij u de boot afhuurt voor uw groep, incl. bemanning.
Groepen kunnen in overleg voor elk tijdstip reserveren van ma. t/m za. De groepsgrootte, dus tot max.
50 personen, is dan niet van belang. U hebt de boot dan alléén voor uw groep beschikbaar.
Ø Een Arrangement samengesteld in combinatie met andere activiteiten. (Zie andere info en prijslijsten)

Advies:
We varen normaal met een open boot tenzij het minder goed weer is. Groepen kunnen in overleg kiezen
voor een dichte boot. Indien u echter optimaal wilt genieten van de natuur en bijv. vogels wilt horen,
adviseren we u de open boot te kiezen. U beleeft de omgeving dan veel beter. Wilt u echter comfortabeler,
droog en beschut zitten dan is de dichte boot, indien beschikbaar, een goede keuze.

NATUUR-BOOTTOCHT met "De PATRIOT" óf “De SPOTTER”
Maak een prachtige NATUURRONDVAART van ca. 1 uur!
Eventueel met een hapje of drankje in het Paviljoen of op het terras.
De Spotter is geheel open en de Patriot is halfopen. Beide zijn
geschikt voor ca. 50 personen. Vertrekpunt is het Panorama Paviljoen.
Vanaf het terras stapt u direct
de boot in! De boot maakt een
één-uurs-tocht naar het
Algemene Veen, een natuurgebied bij Hattem. U maakt
kans o.a. ijsvogels of bevers te zien. We varen door de Ijsseluiterwaarden, langs de noordelijke uitlopers van de Veluwe tot het fraai
gelegen Hezenbergersluiscomplex in het Apeldoorns kanaal, bekend
als ‘het mooiste kanaal van Nederland’. Het voordeel van een open
boot is dat u de natuur meer kunt beleven. De schipper kan u veel vertellen! Min. aantal personen: 10

BOOTTOCHT met "De GROENE STER"

Deze boot, van het zogenaamde ‘Amsterdams type’, is overdekt en
geschikt voor ± 50 personen. Voor groepen in overleg ook bediening
voor een hapje of drankje mogelijk. Het voordeel van deze boot is
dat u droog, beschut en comfortabel kunt genieten van het uitzicht.
De schipper laat u onderweg leuke plekjes zien. Min.aantal pers: 20

BOOTTOCHT met BUFFET of BARBECUE
Een leuke combinatie: een 1-uurs-rondvaart met een Lunch, Buffet of Barbecue, eventueel met
drankarrangement in ons schitterende Panorama Paviljoen met groot terras aan het water.

We verzorgen graag uw feest, receptie, bruiloft, vergadering, workshop, thema
avond, compleet met lunch, koud/warm buffet, barbecue stampot- of pannenkoekbuffet, high tea e.d. terwijl u geniet van een uniek en schitterend uitzicht!
Parkeren is hier gratis én u bent direct bij het centrum van Hattem!

www.vadesto.nl
www.rondvaarthattem.nl
www.panorama-paviljoen.nl

Informatie: 038-4445428

