Natuurboottochten
Vadesto verzorgt NATUUR-BOOTTOCHTEN 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.
Voor of na uw boottocht kunt u eventueel genieten van een lekkere kop koffie, een drankje of hapje.
Groepen serveren we graag een uitstekend verzorgde lunch, buffet of barbecue, wat u maar wenst!

U kan kiezen uit:
Ø Een NATUUR-BOOTTOCHT met “de Patriot” van ca. 1 uur á 7,50 p.p.
Deze tocht is voor individuele passagiers en groepen.
De Patriot is een halfopen boot, zodat men de natuur
beter beleeft en is geschikt voor max. 50 pers.
Vertrekpunt is het Panorama Paviljoen, waar u voor
vertrek of na afloop eventueel een drankje of hapje
kunt nuttigen. Vanaf het terras stapt u direct de boot in!
De boot vaart langs de Wiessenbergerkolk en het Algemene Veen,
een natuurgebied bij Hattem. En wie weet ontdekt u een ijsvogel,
bever, schildpad of andere interessante dieren of vogels. We varen
door de IJsseluiterwaarden, langs de noordelijke Veluwe-uitlopers tot de fraai gelegen Hezenbergersluis in het Apeldoorns kanaal, bekend als ‘het mooiste kanaal van Nederland’. De schipper
kan u veel vertellen!
De tocht gaat door v.a. 10 personen. De boot is voor rolstoelen moeilijk toegankelijk; men dient
een klein trapje van enkele treden te kunnen nemen.
Starttijd: di. t/m za. om 14.00 uur voor individuele passagiers en groepen. We adviseren u voor
de zekerheid te reserveren, via telnr.038-4445428, want vol is vol! Bij voldoende passagiers is er
soms een extra boottocht.
Ø Een GROEPS-RONDVAART á € 262,50. U huurt dan de hele

boot af voor uw groep. Er komen dan geen andere passagiers bij.
Groepen kunnen in overleg elk tijdstip reserveren van ma.t/m za.
De groepsgrootte, dus tot max. 50 pers., is dan niet van belang.
U hebt de boot dan alléén voor uw eigen groep beschikbaar.
Ø

Een ARRANGEMENT, een combinatie met andere activiteiten.
Dat kan bijvoorbeeld een outdoor-activiteit zijn, maar ook een
feest, receptie, bruiloft, vergadering e.d. Dus voor een aangenaam ontspannen uurtje!

Ø

Een BOOTTOCHT met BUFFET of BARBECUE
Een leuke combinatie is een boottocht met een Lunch, Buffet
of Barbecue, eventueel met een drankarrangement, in ons
schitterende Panorama Paviljoen, met groot terras aan het water.
De volgorde bepaalt u natuurlijk zelf.
Een idee voor een ontspannen familiefeest, bruiloft of bedrijfsfeest!
Het is dan dubbelop genieten met een prachtig uitzicht over de
natuurlijke omgeving!
We verzorgen graag uw feest, receptie, bruiloft of vergadering evt. met
lunch, koud/warm buffet, barbecue, pannenkoek- of stamppotbuffet,
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!
Info: 038-4445428; info@vadesto.nl; www.vadesto.nl
www.rondvaarthattem.nl; www.panorama-paviljoen.nl
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