
Outdoor-(dag)arrangementen 
COMPLETE (DAG-)PROGRAMMA’S                                     
Buitensportactiviteiten-Boottochten-Attractieverhuur 
                                                                                                               
  De Bleek 3, 8051 EE Hattem; 038-4445428; info@vadesto.nl   
 www.vadesto.nl; www.rondvaarthattem.nl; www.panorama-paviljoen.nl  
 

  Alle activiteiten zijn incl. instructie/uitleg en/of begeleiding 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Klompen-Safari op de Veluwe 
 Start met koffie en koek in het Panorama Paviljoen 
 Klomp-parcours varen met unieke 2-6 pers. klomp 
 Pistoolschieten of boogschieten naar keuze vooraf 
 4 km kanovaren in naar keuze 1-, 2- of 3-pers. kano 
 15 km fietsen door de Veluwse bossen met fiets of ATB 
 Foto-wandel-puzzeltocht langs historische panden en monumenten  

Minimaal aantal deelnemers: vanaf 2 personen  
Tijdsduur: 5 á 6 uur; Prijs: 34,35 p.p.; kind (4-12jr.) 30,95  
 

    Survival-Marathon op de Veluwe 
 10 km peddelen in 1-,2- of 3 pers. kano door de IJsseluiterwaarden 
 Een water-touw-survivalbaan om nooit te vergeten 
 5 km steppen langs de rand van het Veluwe-massief 
 De 10m. klimwand in óf Bungeetrampoline-springen 
 Boogschieten als een echte Robin Hood 
 25 km mountain-biken langs Veluwse heuvels, bossen en heide 
 Instructie en routes  
Minimaal aantal deelnemers: 2 personen  
Tijdsduur: 6 tot 7 uur; Prijs: 45,45 p.p.  
 

 

Veluwe-Expeditie Hattem 
  - Kanotocht van 4 km (op veilig water) langs bos en moerasgebied 
 - Naar keuze ATB- of fietstocht van 15 km door Veluwse bossen en 

 Langs IJsseluiterwaarden 
 - Rijproef 'crazy bikes', knotsgekke fietsen 
 - Pistoolschieten 
 - Steltlooptest voor de lachspieren 
 - Foto-wandelpuzzeltocht door oud-Veluws Hanzestadje Hattem 
 Minimaal aantal deelnemers: vanaf 2 personen  
Tijdsduur: 5 a 6 uur;  Prijs: 35,55 p.p.; kind (4-12jr) 31,60  
 

 
Mini-Survival 
 Kanovaren langs mooi natuurgebied. 
 Steptocht, geschikt voor groot en klein 
 Touwproef of Water-touw-survivalbaan naar keuze. 
 Vlotbouwen en varen 
Minimaal aantal deelnemers: 10  
Tijdsduur: 3 tot 4 uur; Prijs: 24,- p.p.; kind (4-12 jr.): 22,10  

 

 
 

Mini-Expeditie op de Veluwe 
 Kanotocht van ca. 8 km door een prachtige omgeving. 
 Tocht van ca. 17 km op de fiets of mountainbike langs bos,  

heide, Renderklippen, De Schaapskooi en het Heerderstrand. 
 Een Expeditie-lunchpakket voor onderweg. 

Minimaal aantal deelnemers: 2 personen  
Tijdsduur: 5 tot 6 uur; Starttijd in overleg; Prijs: 49,- p.p.   
 



Hattem op stelten 
 Steltlopen, een oefening voor de lachspieren!  
 Skiproef, maar dan op het droge.  
 Kanotocht op veilig water en langs mooi natuurgebied. 
 Foto-wandel-puzzeltocht in het oude vestingstadje Hattem. 
 En een consumptie tussendoor. 
 Instructie bij de activiteiten 
Minimaal aantal deelnemers: vanaf 10 personen  
Tijdsduur: 3 tot 4 uur; Prijs: 23,15 p.p.; kind (4-12jr.): 21,40  
 
 
 
 

 

Fiets-Boot-Kanotocht 
 Koffie en lekkere koek bij aankomst in ons Panorama Paviljoen 
 Fietstocht, naar keuze 1, 2 of 3 uur over en langs de Veluwe 
 Lunchpakket met broodjes, fruit, reep en drinken voor onderweg. 
 Vaartocht naar keuze over een mooi stukje van de waterrijke Veluwe: 

   -óf per stabiele reuzekano (7-12 personen), geschikt voor jong en oud,  
   -óf een 1-, 2- of 3-persoons kano naar keuze, óf 
   -óf een boottocht met rondvaartboot (bij min. 12 pers.); ca. 1 uur 

 Boogschieten óf pistoolschieten naar keuze vooraf. Een leuk wedstrijd? 
       Minimaal aantal deelnemers: vanaf 2 personen  
      Tijdsduur: 4-6 uur; Prijs: 42,10 p.p.; kind (4-12jr): 40,45 
 
 

Water-Survival Hattem 
 Tocht per reuzekano óf naar keuze klimmen in de 10m. klimwand. 
 Met vlot op zoek naar de schat. 
 U vaart met grote klompen een parcours. 
 U bezoekt met rafts de diepte. 
 U neemt de touwbaan onder handen zonder nat te worden. 
Minimaal aantal deelnemers: vanaf 10 personen  
Tijdsduur: 4 tot 5 uur; Prijs: 40,- p.p.; kind (4-12 jr.): 35,60 p.p.  

 

Winter-Survival Hattem 
 Per ATB 25km langs bossen, heidevelden, Schaapskooi, Renderklippen 
 Steptocht door de Ijsseluiterwaarden 
 Pistoolschieten 
 Boogschieten  
 Koffie/thee/chocomelk naar behoefte met heerlijke koek.  
 Tussendoor 'snert met roggebrood'. 
 Instructie en routebeschrijvingen inbegrepen. Vergeet uw camera niet! 
   Min. aantal deelnemers: v.a. 10p.; Tijdsduur: 5-6 uur; Prijs: 44,80 p.p. 

 

Reuze-Spektakel  
    Tocht per reuzekano('s) (voor 7-12 pers.) 
     Reuze-vlotbouwen en –varen 
     Reuze-klimwand. Voor wie is 10m. te laag? 
     Reuze-steptoer, een leuke tocht met 1p.steppen 
     Reuze-skitest, dit keer zonder sneeuw 
     Reuze-schrijfproef of Reuze-balspel naar keuze 
Minimaal aantal deelnemers: vanaf 12 personen 
Tijdsduur: 5 tot 6 uur; Prijs: 34,35 p.p.; kind (4-12 jr.): 30,55  
 

 
Grootste waterfiets ter wereld 
 Koffie met koek in het Paviljoen. 
 Tocht met de unieke superwaterfiets (met 36 fietsen). 
 Een schipper die leuke en bijzondere feiten kan vertellen. 
 Lekkere picknicklunch met broodjes, drinken, fruit en reep. 
Min. aantal deelnemers: 20 pers.(max. 50pers. passagiers);  
Tijdsduur: 2 uur; Prijs: 23,50 p.p.  
 



Actief Rondje Pontje Zwolle-Hattem 
 Van uw gekozen startpunt in Zwolle start uw fietstocht van ca. 1 uur naar Hanzestadje Hattem, via het 

fietspontje over de IJssel óf over de rode spoorbrug. 
 Lunchbuffet in het uniek gelegen Panorama Paviljoen Hattem.  
 Natuurboottocht door het natuurgebied en IJsseluiterwaarden  

bij Hattem. U maakt grote kans hier o.a. ijsvogels te ontdekken  
of misschien zelfs een bever! 

 I.p.v. de rondvaart kunt u ook kiezen voor een tocht op de  
grootste waterfiets ter wereld met 36 echte fietsen! 

 Klimmen op de 10m klimwand. 
 Klompvaren in reusachtige 4-6 persoons klompen! 
 Tussendoor is er de verdiende koffie met koek. 
Minimaal aantal deelnemers: 20 personen; Tijdsduur: ca. 6 uur; Prijs: 51,75 p.p.; kind (4-12 jr.): 41,75 
 

Kano- of Kajaktocht Hattem–Heerde/Epe 
Beleef de Waterrijke Veluwe en maak een prachtige tocht over het 
‘mooiste kanaal van Nederland’: het Apeldoorns kanaal. U kiest uit  
2 soorten kano’s:  een kajak (1- of 2 persoons) of een open of  
Canadese kano (2- of 3-persoons). De kajak is het oorspronkelijke 
jachtvaartuig die Eskimo’s gebruikten, met een dubbel peddelblad, 
en de Canadese kano is oorspronkelijk een transportvaartuig voor 
vervoer van mens en materiaal en met een steekpeddel. Groepen 
gebruiken meestal de laatste soort. Vooraf krijgt u instructie en een 

routebeschrijving mee. U bepaalt zelf het tempo en pauzes onderweg.  
 

Men kan kiezen uit 2 afstanden: Naar Heerde 8 km of naar Oene bij Epe 16 km. Je peddelt in een kajak  
ca. 6 km. p.uur en met een can. kano ca. 4 km. p. uur. De start is bij het Panorama Paviljoen. Bij elk  
eindpunt is een restaurant. We garanderen niet dat deze steeds 
open zijn. De kano’s worden daar opgehaald. U kan weer terug met 
eigen of openbaar vervoer. Neem wel extra kleding mee in plastic. 
Voor de Can. kano kunt u een extra tonnetje á 4,- verkrijgen.  
 

Minimaal aantal deelnemers: vanaf 2 personen. 
Tijdsduur route 8 km p.kajak (zonder pauze): ca 2 uur; 16 km 3-4 uur  
Tijdsduur route 8 km p.can.(zonder pauze); ca 2-3 uur; 16 km  4-5uur  
Prijs per 1-p.Kajak:25,-; per 2-p.Kajak:40,-; per 2-3p.Can.kano:40,-.   
Transportkosten kano’s: 10,- p.kano. Geen extra kosten als u zelf weer terug vaart. 
 

Stadswandeling Hattem met gids 
  Koffie met koek terwijl u in het Paviljoen geniet van het unieke  
    uitzicht over de IJsseluiterwaarden.  
  De gids neemt u mee de stad in en vertelt u bijzondere en leuke 
    verhalen van dit goed bewaarde Hanzestadje. U ziet de oude 
    monumenten in dit vestingstadje, waar de Hertog van Gelre en 
    Daendels bekend waren. U wandelt langs kleine stadsgrachten, 
    de contouren van de burcht De Dikke Tinne, de Verkentoren,  
    Molen de Fortuin, de kruidentuin, Dijkpoort enz.  
    Een rustige wandeling van 1 tot 1,5 uur langs heden en verleden van  
    dit 'best bewaarde stadje van Nederland'. 

    U geniet hierna van een heerlijk lunchbuffet in het prachtige Panorama Paviljoen. 
      Min. aantal deelnemers: 15 p.; Tijdsduur: ca. 3-3,5 uur; Prijs: 19,75 p.p.  
 

Water-Ligfiets-Arrangement  
 Tocht met  de unieke 10-persoons waterligfiets. Een bijzondere waterfiets 

waarbij je lekker ontspannen achterover zittend over het water glijdt.    
Minimaal aantal deelnemers: 6 en maximaal 10 personen. Prijs: 75,- p.uur  
 

 

 
WaterFlike-Arrangement  
 Tocht met  de unieke 12-persoons waterflike, de enige in de wereld! 

Minimaal aantal deelnemers: 6 en maximaal 12 personen  
Tijdsduur 2 uur; Prijs: 140,-  

 
 



Dubbel Dapper Safari                                                                                       
 Koffie met koek in het prachtig gelegen Paviljoen. 
 Heerlijk lunchbuffet tussen de activiteiten door. 
 Naar keuze fiets- of ATB-tocht over de gevarieerde Noord-Veluwe  
   met bos, heide, weide en water. 
 Keuze tussen kanotocht in 1- en 2-pers. kajaks of tocht per step. 
 Boogschietwedstrijd: wie scoort het best?  
 Klimmen op 10m. klimwand of Bungee-trampoline springen tot 8m.   
 Minimaal aantal deelnemers: vanaf 12 personen 
Tijdsduur: ca. 6 uur; Prijs: 51,35 p.p. Kind (4-12 jr): 47,45 
  

Walk en Talk Expeditie 
 Koffie met krentenwegge bij aankomst. 
 Stadswandeling langs mooie plekjes van het stadje Hattem 
 Lunchbuffet in het prachtig gelegen Panorama Paviljoen 
 Clinic Nordic Walking. Deze kennismakingsles van een 

gecertificeerde INWA-instructeur laat u iets proeven van deze 
wandelsport. 

 U komt even bij met een kop koffie met koek. 
 U gaat hierna boogschieten, dus even de armen in beweging! 

 

 Minimaal aantal deelnemers: vanaf 20 pers. Tijdsduur: ca.6 uur; 
 Prijs: 42,10 p.p.; kind (4-12 jr): 41,00  

Reuze Klimwand  
Op deze 10m hoge klimwand zijn 8 verschillende klimroutes te maken. En men kan  
met 4 personen tegelijk klimmen. Elke klimmer kan kiezen uit 2 routes of een combinatie.  
Men kan eventueel ook een wedstrijdje doen, bijv. wie het snelst is. Met dit beveiligings- 
systeem kan er intensief geklommen worden. Afdalen of 'Abseilen' aan een touw is hier  
niet van toepassing. De nadruk ligt op het klimmen zelf. De klimwand kan men met een 
groep reserveren voor 1 of 2 uur. Alles onder leiding vaneen instructeur. 
Minimaal aantal deelnemers: v.a. 10 personen. Prijs per uur: 8,50 p.p.  
 
Bungee-Trampoline springen 
Sprongen tot 8 meter hoogte zijn hiermee te maken en koprollen voor- en  
achterover. Als je de smaak even te pakken hebt, blijf je er mee bezig! 

Minimaal aantal deelnemers: vanaf 10 personen. Prijs per uur : 8,50 p.p.  

 
Watertouwsurvivalbaan 
Een echte uitdaging voor ‘bikkels’. Je kan verschillende routes uitproberen om 
het water over te steken, vlak boven het 
water en op grotere hoogte. Een 
instructeur is hier altijd bij aanwezig 
Min.aantal deelnemers: vanaf 10 pers.               
Prijs: 7,50 p.p. 

Natuurboottocht met Rondvaartboot de ‘Patriot’ Prijs: 9,50 p.p. 
 

Vrijgezellen-arrangement (v.a. 10 personen)                                                                                                                     
Voor een geweldige vrijgezellendag kan men bij dit speciale arrangement 3 outdoor-activiteiten kiezen. Daarna 
staat voor de groep een uitstekende ‘Barbecue Sportief’ klaar, incl. 2-uurs-drankarrangement.  Prijs: 49,- p.p.                                                                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Maak uw eigen arrangement! 

Wilt u zelf een arrangement samenstellen?                                            
Geen probleem, we helpen u er graag mee!                                                                                                                             

INFO: 038-4445428 -  info@vadesto.nl 

 

www.vadesto.nl               www.rondvaarthattem.nl               www.panorama-paviljoen.nl 
 Scan deze QR-code om de website www.vadesto.nl te bekijken 


