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RONDVAARTEN OVER DE VECHT
Rondvaarten - Evenementen - Feesten en Partĳen - Trouwerĳen
Vaartochten op maat

Rondvaarten / Arrangementen 2023

LOSSE VERKOOP 2023
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Let op! Onze prĳslĳst is slechts een indicatie.
Door sterk stĳgende prĳzen van brandstof en inkoop catering
kan het zĳn dat de prĳs afwĳkt van de actuele prĳs.

Tochten aanbod
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01-t/m 31-12

1½
1½
2
2
2½
2½
3
3
3½
3½
4
4

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kastelentocht
Kastelentocht
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.
Vechttocht i.m.

(afname consumptie verplicht) 4-12 jr.
(afname consumptie verplicht)
Breukelen (afname consumptie verplicht) 4-12 jr.
Breukelen (afname consumptie verplicht)
Weersluis 4-12 jr.
Weersluis
Nieuwersluis 4-12 jr.
Nieuwersluis
Loenen a/d Vecht (Mĳndense sluis) 4-12 jr.
Loenen a/d Vecht (Mĳndense sluis)
Vreeland (Hemeltje) 4-12 jr.
Vreeland (Hemeltje)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,85
21,80
16,15
24,65
18,25
27,65
20,30
30,45
22,10
33,10
23,80
35,55

3,70
5,30
6,40
6,10
6,70
8,35
9,90

Catering aanbod
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12

1 x koffie 1 x cake
2 x koffie 1 x cake
2 x Koffie 1 x petit four
2 x koffie 1 x appelgebak
2 x koffie 1 x appelgebak met slagroom
2 x koffie 1 x gesorteerd gebak
1 x koffie 1 x banketbakker gesorteerd gebak

€
€
€
€
€
€
€

01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12

"High Tea" + 2 x koffie of thee (min 2 pers.)
Low Budget Bootlunch + 2 consumpties keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk i.v.
Bootlunch + 2 consumpties keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk i.v.
Bootlunch gluten vrĳ + 2 consumpties keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk i.v.
NYENRODE Lunchbuffet
NYENRODE Lunchbuffet aan tafel geserveerd
"Gunterstein" koffietafel + soep van de dag (buffet)
"Gunterstein" koffietafel + soep can de dag (buffet)
Luxe broodjes lunch met 2 x koffie, thee of melk, karnemelk i.v.
"High Tea" + 2 x koffie, thee (min 2 pers.)

€ 18,60
€ 7,10
€ 11,75
€ 15,75
€ 22,65
€ 24,65
€ 16,70
€ 18,70
€ 17,25
€ 18,60

01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12

1 kop Kippensoep
1 kop Tomatensoep, vegetarisch
1 kop Instant tomatensoep glutenvrĳ
Schaal koud Bittergarnituur
Schaal koud Bittergarnituur de luxe
Huzarensalade 70 gr. p.p.
Zalmsalade, 70 gr.
2 Indische kippenballetjes in satésaus
Consumptiemunt (6/21%)

€ 3,15
€ 3,20
€ 3,35
€ 54,70
€ 57,95
€ 1,65
€ 1,70
€ 2,10
€ 3,45

01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12

Arrangement 3 uur varen & Stichting Paardenkamp (min 15 pers.)
De Vechtse Barbecue Boot (exclusief vaartocht) (min 25 pers.)

€ 37,36
€ 25,20

01-11 t/m 30-03
01-11 t/m 30-03
01-11 t/m 30-03
01-11 t/m 30-03

Catering Aanbod
Stampotten (vega) / speklap/spekjes, rundergehaktbal, worst
3 uur vaartocht + Stampotten (vega) + koffie
3 uur vaartocht met Erwtensoep, roggebrood met katenspek, witte bol met kaas

€ 18,25
€ 38,96
€ 31,64

Hollandse Scheepsbar standaard aan boord. Indien u buitenlands gedestilleerd wenst te nuttigen of een bepaalde
voorkeur heeft vernemen wĳ dit graag.
Appelsap
Bitter Lemmon
Cassis
Chocomel
Cola / Cola Zero
Ice Tea
Jus d’Orange

Koffie / Thee
Rivella
Sinas
Spa (blauw / rood)
Tonic
Fristy*
Advocaat

Bier
Malt Bier
Bier 0%
Radler 0%
Radler 2%
Beerenburg
Schippersbitter

Jenever (jong / oud)
Martin (wit / rood)
Sherry ( dry / medium)
Rosé
Port (wit / rood)
Citroen Jenever / Brandewĳn
Vieux

Witte Wĳn (zoet)
Witte Wĳn (droog)
Rode Wĳn
Bessen Jenever

Alle prĳzen zĳn per persoon.

Let op!!!! Pinnen aan boord is niet mogelĳk
Aan boord is geen keuken aanwezig. Alle catering dient vooraf besteld te worden tĳdens het boeken van
de door u gewenste rondvaart!
* Indien voorradig
Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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Bedieningtĳden Brug & Sluistĳden op de Vecht
Datum

Dagen

Open

Gesloten

1 april t/m 31 mei
1 april t/m 31 mei
1 april t/m 31 mei

ma t/m vr
ma t/m vr
ma t/m vr

9:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 16:30 uur
17:30 tot 19:00 uur

12:00 tot 13:00 uur
16:30 tot 17:30 uur
na 19:00 uur

1 april t/m 31 mei
1 april t/m 31 mei

za,zo,feestdagen
za,zo,feestdagen

9:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 19:00 uur

12:00 tot 13:00 uur
na 19:00 uur

1 juni t/m 15 sept
1 juni t/m 15 sept

ma t/m vr
ma t/m vr

9:00 tot 17:00 uur

17:00 tot 17:30 uur
na 21:00 uur

1 april t/m 15 sept

za,zo,feestdagen

9:00 tot 21:00 uur

na 21:00 uur

16 sep t/m 31 okt
16 sep t/m 31 okt
16 sep t/m 31 ok

dagelĳks
dagelĳks
dagelĳks

9:00 tot 12:00 uur
13:00 tot 16:30 uur
17:30 tot 19:00 uur

12:00 tot 13:00 uur
16:30 tot 17:30 uur
na 19:00 uur

1 nov t/m 31 mrt

ma t/m vrĳ
Op telefonisch verzoek
Za, zo en feestdagen

9:00 tot 16:30 uur
OP AANVRAAG
GESLOTEN

GESLOTEN

Alle bruggen en opstapplaatsen op een rĳ
Opstapplaaten: Oud Zuylen, Opstapplaats Oostwaard.
Bruggen: Plompbrug, Oostwaarderbrug, Temeerbrug, Evert, Stokbrug, Breukelerbrug, Nieuwersluisbrug, Cronenburgbrug,
Dorpsbrug (Loenen), Vreelandsebrug 201, Van Leerbrug (Vreeland), Brug van de N236, Lange Vechtbrug (Weesp)
Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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River Cloud

Bouwjaar
Bouwwerf
Voortstuwing
Kopschroef
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepgang
Invalide
Toilet
Bar
Geluid
Rondvaart
Met Buffet

1998
De Jong - Sneek
Daf 184 KW
Ja
26.03 meter
5.75 meter
5,20 meter
max. 0.82 meter
Ja (lift naar salon)
Heren & Dames + mindervalide
Ja, standaard ‘Hollandse Bar’
Microfoon, Radio, CD, usb
max. 160 Personen
(102 binnen, 160 binnen en buiten)
max. 82 Personen

Minimum 2 uur
Volg halfuur
Stilliguur
Bedieningspersoneel
Voorvaarkosten ex.personeel

€ 876,25
€ 132,50
€ 52,70 (per half uur)
€ 37.35 (per uur)
€ 36,75 (per half uur )

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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Silver Cloud

Bouwjaar
Bouwwerf
Voortstuwing
Kopschroef
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepgang
Lift
Toilet
Toilet mindervalide
Bar
Geluid
Rondvaart
Met Buffet

1981
De Jong - Sneek
Daf 120 pk
Ja
24,87 meter
5.07 meter
max. 3,00 meter
0,68 meter
Ja ((lift naar salon max.150 kg)
Ja ( 2 stuks )
Ja aangepast
standaard ‘Hollandse Bar’
Microfoon, radio, cd-speler, usb
max. 160 Personen
(92 beneden, 33 boven)
max. 125 Personen

Huurprĳs (eerste 2 uur)
Volg uur
Bovensalon
Huurprĳs ( eerste 2 uur )
Volguur
Benedensalon
Huurprĳs ( eerste 2 uur )
Volguur
Stilliguur
Bedieningspersoneel
Voorvaarkosten ex.personeel

€ 900,75
€ 135,20 (per half uur)
€ 525,75
€ 159,50 (per uur)
€ 657,20
€ 99,40
€ 52,70
€ 37.35
€ 36,75

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

(per half uur)
(per half uur)
(per uur)
(per half uur )

Wĳ staan voor u klaar!
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Time Cloud

Bouwjaar
Bouwwerf
Voortstuwing
Kopschroef
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepgang
Mindervalide WC
WC
Bar
Geluid
220V
Rondvaart
Zonnedek

1930
J. Kars Oude Pekela
Daf 575
Ja
25.08 meter
4.62 meter
3,65 meter
max. 1.15 meter
Nee
2
Ja, standaard ‘Hollandse Bar’
Microfoon, Radio, CD, usb
aanwezig
max. 66 Personen (45 binnen)
Alleen per trap bereikbaar

Huur minimum 3 uur
Eerste 2 uur
Volguur
Stilliguur
Bedieningspersoneel
Voorvaarkosten ex.personeel

€ 988,60
€ 138,15 (per half uur)
€ 52,70 (per half uur)
€ 37.35
€ 36,75 (per half uur )

LET OP! ‘DE TIME CLOUD’ IS NIET ROLSTOEL TOEGANKELĲK

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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Vecht Cloud

Bouwjaar
Bouwwerf
Voortstuwing
Kopschroef
Lengte
Breedte
Hoogte
Diepgang
Mindervalide Lift
Mindervalide WC
Bar
Geluid
220V
Rondvaart
Zonnedek
Huur minimum 3 uur
Eerste 2 uur vanaf
Volg halfuur
Stillig halfuur
Bedieningspersoneel

(zelfbediening)

De Vecht Cloud is nog in aanbouw en binnenkort beschikbaar!
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2005
Overwĳk Scheepsbouw
Perking 45 pk
Ja
11,50 meter
2.60 meter
± 2,00 meter
max. 0,60 meter
Nee
Nee
Ja
Microfoon, radio, cd-speler, usb
Ja (beperkt)
max. 12 Personen
Alleen per trap bereikbaar

€
€
€
€

op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag

Let op! ‘De MS “Vecht Cloud’ is niet rolstoel toegankelĳk!

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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Vaar samen met ons deze exclusieve rondvaart over het laatste en mooiste stuk van de Amstel, door het hart van Amsterdam.
Geniet onder een kop koffie, high tea of bootlunch van de vele bezienswaardigheden. We passeren o.a. Berlage brug, De Magere
Brug, Blauwbrug, Koninklĳk Theater Carré, Hermitage Amsterdam, Museum Rembrandthuis etc. Via de Ĳhaven en een stukje
Amsterdam Rĳnkanaal keren we weer terug naar het vertrekpunt.
Enkel rondvaart van ca. 3 á 31⁄2 uur: prĳs op aanvraag
Arrangement
Rondvaart van ca. 3 á 31⁄2 uur + bootlunch: prĳs op aanvraag
Wĳ varen in het voorjaar week 14, 15, 16 en najaar 40, 41, 42
Opstapplaats: Venserkade te Diemen (onder voorbehoud)

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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NOORDER VECHT CRUISE
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Met de Noorder Vecht Cruise vertrekken we de Vensterkade, Diemen naar Driemond daar steken we het Amsterdam
Rĳnkanaal over en varen we via Weesp over de rivier de Vecht richting Nigtevecht, daarbĳ passeren we vele
bezienswaardigheden zoals: De molens Vriendschap & Eendracht, fort Uitermeer, fort Hinderdam, het schitterende
huis “Zwaanwĳck” en varen via een stukje Amsterdam Rĳnkanaal weer terug naar het vertrekpunt de Vensterkade.
Enkel rondvaart van ca. 3 á 31⁄2 uur: prĳs op aanvraag
Arrangement
Rondvaart van ca. 3 á 31⁄2 uur + bootlunch: prĳs op aanvraag
Wĳ varen in het voorjaar week 14, 15, 16 en najaar 40, 41, 42
Opstapplaats: Venserkade te Diemen (onder voorbehoud)

DIEMEN

WEESP

NIGTEVECHT

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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(min. 50 pers.)

Een leuk en informatief dagvullend verwen arrangement!
Tĳdens de vaartocht is er veel te zien op en rond het water.
Kom en geniet van de karakteristieke historische gebouwen, theekoepeltjes hofsteden,
landhuizen, oude herenhuizen, buitenplaatsen, molens en rĳk aan natuur.
We varen van Maarssen naar Weesp en passeren o.a Breukelen, Nieuwersluis,
Loenen a/d Vecht, Vreeland, Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
Vertrek van Oostwaard 34-36 (MS) 3602 AA Maarssen ( ca. 10:00 uur in overleg)
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 92,45
P.P.

8 uur rondvaart (inclusief scheepshuur/pers.) afvaart in overleg.
Ontvangst met 2 x koffie/thee en 1 x appelgebak.
Soep van de dag met lunch
Afhankelĳk van de bruggen zĳn we omstreeks ca.13:30 uur in Weesp met 200 Rĳksmonumenten
We liggen vlak bĳ de grote of Laurenskerk. U heeft dan een uurtje om het historische centrum van Weesp en zĳn grachten te
bezichtigen. Er is ook markt en Ĳssalon Nelis (bekend in de regio om zĳn ĳs) is open.
We vertrekken om ca.14:30 uur weer richting Maarssen.
Onderweg krĳgt een heerlĳk Hollands buffet.
2 x rondje bitterballen
Aankomst Maarssen Oostwaard 34-36 (MS) 3602 AA Maarssen ca 18:30 uur

Elke dinsdag vanaf juli t/m september bĳ voldoende deelname
(Min. 50 personen, grotere groepen andere data mogelĳk)

Dagtocht Rondje Weesp
M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
8 uur varen
25-30 personen
€ 130,50
31-40 personen
€ 107,50
41-50 personen
€ 96,00
51-60 personen
€ 88,50
61-70 personen
€ 81,00
71-80 personen
€ 79,00
81-90 personen
€ 74,50
91-100 personen
€ 72,50
101-110 personen
€ 70,00
111-120 personen
€ 67,50
121-125 personen
€ 67,00
Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

Dagtocht Rondje Weesp
Losse opstappers (min. 50 pers.)
volwassene

€ 92,45
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Dagtocht rondje Loosdrechtse Plassen

(min. 50 pers.)
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Een leuk en informatief dagvullend verwen arrangement!
Gedurende de vaartocht is er veel te zien op en rond het water. Kom en geniet van de karakteristieke
historische gebouwen, theekoepeltjes hofsteden, landhuizen, oude herenhuizen, buitenplaatsen, molens en
natuurschoon.

€ 95,60

We varen van Maarssen richting de Vreeland en passeren o.a Breukelen, Nieuwersluis, naar de Mĳndense
Sluis.

P.P.

7,5 uur rondvaart (inclusief scheepshuur/pers.) afvaart in overleg.
Vertrek van Oostwaard 34-36 (MS) 3602 AA Maarssen ( ca. 11:00 uur in overleg)
vangst met 2 x koffie/thee en 1 x ges.gebak.
Soep met lunch
We vertrekken om 12:45 uur en gaan via Mĳndense Sluis naar de Loosdrechtse plassen
Op de terugweg het matrozenbuffet zie omschrĳving catering boek blz.16.
Aankomst Maarssen ca 18:30 uur
(Min. 50 personen, grotere groepen andere data mogelĳk)

Dagtocht Rondje Loosdrecht (Privé boot)

Dagtocht Rondje Loosdrecht

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
7 ½ uur varen
25-30 personen
€ 132,00
31-40 personen
€ 109,75
41-50 personen
€ 99,00
51-60 personen
€ 92,00
61-70 personen
€ 85,00
71-80 personen
€ 83,25
81-90 personen
€ 78,75
91-100 personen
€ 76,50
101-110 personen
€ 74,75
111-120 personen
€ 72,25
121-125 personen
€ 71,75

Losse opstappers (min. 50 pers.)

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

volwassene

€ 95,60
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Kaas en Ĳsboerderĳ Arrangement
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min. 25 pers.

Kaas en Ĳsboerderĳ Arrangement
Een typisch Hollands arrangement waarbĳ een rondvaart gecombineerd wordt met een
excursie op de boerderĳ.

€ 98,55
P.P.

Het Kaas en Ĳsboerderĳ De Willigen Arrangement is een typisch Hollands Arrangement waar een rondvaart
over de vecht gecombineerd wordt met een excursie.
De rondvaart gaat door het mooiste landelĳke deel van de vechtstreek, langs vele monumentale buitenverblĳven,
theekoepels, boerenhofsteden en rĳke natuur. Aangekomen bĳ de Kaas en Ĳsboerderĳ de Willigen krĳgt u op de boerderĳ
een informatieve rondleiding door de familie zelf die op enthousiaste wĳze verteld over het bedrĳf. Tĳdens de rondleiding
leert u over de productie van kaas tot melk en hoe kaas nu eigelĳk wordt gemaakt. Er staat natuurlĳk een kaasplateau
voor u klaar! En in de winkel van de boerderĳ is het natuurlĳk altĳd mogelĳk een stukje kaas te kopen.
Groepen minimum 25 personen / Losse opstappers minimaal 50 personen
Prive boot
Programma:
•
7 uur rondvaart (inclusief scheepshuur/pers. afvaartstĳd in overleg)
•
Vertrek vanaf Oostwaard 34-26 (MS) 3602 AA Maarssen (gratis parkeren)
•
Ontvangst met 2 x koffie of thee en 1 x appel gebak
•
Koffietafel met soep van de dag (buffet)
•
Bezoek aan de kaasboerderĳ met kaasplateau en drankje (meerprĳs Boerderĳ Ĳs €1,25 p.p.)
•
Op de terugweg 3 consumpties uit de Hollandse scheepsbar
•
1 x rondje koud bittergarnituur
•
2 x rondje rundvlees bitterballen (20% vlees)

Kaas en Ĳsboerderĳ Arrangement

Kaas en Ĳsboerderĳ Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
7 uur varen
25-30 personen
€ 138,00
31-40 personen
€ 117,50
41-50 personen
€ 107,00
51-60 personen
€ 100,50
61-70 personen
€ 94,00
71-80 personen
€ 92,00
81-90 personen
€ 88,00
91-100 personen
€ 86,00
101-110 personen
€ 84,00
111-120 personen
€ 82,00
121-125 personen
€ 81,50

Losse opstappers (min. 50 pers.)

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

volwassene

€ 98,50
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Rederĳ Stichtse Vecht & Stichting Paardenkamp

min. 25 pers.

Volw.

€ 47,80
P.P.

Een bĳzonder mooie rondvaart over “de Vecht” inclusief bezoek aan Stichting Paardenkamp
Bĳ aankomst op de boot wordt u welkom geheten door de bemanning en volgt een 3 uur
durende rondvaart over de Vecht. Tĳdens de vaartocht wordt een bootlunch geserveerd.
Na de rondvaart gaat u (of u gezelschap) met eigen vervoer ca.30 minuten rĳden naar de Stichting Paardenkamp te Soest.
De Stichting Paardenkamp is het nationale rusthuis voor oude paarden en pony’s.
Op de boerderĳ “Vosseveld” van Stichting de Paardenkamp is van alles te beleven voor jong en oud.
Veel ouders en grootouders met (klein) kinderen maken gebruik van ons arrangement, maar ook verenigingen, stichtingen, bedrĳven
en scholen..
Op het terrein van de boerderĳ draait alles om paarden. U kunt een rondleiding krĳgen, een film over het ontstaan van de
Paardenkamp en groepshuisvesting bekĳken. De paarden een knuffel of iets lekkers brengen of een mooie wandeling maken rondom
het terrein van de Stichting.
Op boerderĳ “Het Gagelgat” is veel te zien en te beleven over het boerenleven van vroeger.
Naast het werk met paarden verteld een interactieve rondleiding u de verhalen van vroeger.
•

3 uur durende rondvaart (inclusief scheepshuur / pers.) afvaart in overleg

•

Vertrek vanaf de opstapplaats Oostwaard 34-36 (MS) 3602 AA Maarssen

•

Ontvangst met 1 x koffie/thee en 1 x Petit Four.

•

Bootlunch + 2 consumpties keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk i.v.

(Een Luxe Bootlunch of High Tea i.p.v. Bootlunch is mogelĳk tegen toeslag min. 2 personen )

Stichting Paardenkamp Arrangement (Privé boot)

Stichting Paardenkamp Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen
€ 60,50
31-40 personen
€ 50,00
41-50 personen
€ 44,50
51-60 personen
€ 41,00
61-70 personen
€ 37,50
71-80 personen
€ 36,50
81-90 personen
€ 34,50
91-100 personen
€ 33,50
101-110 personen
€ 32,50
111-120 personen
€ 31,00
121-125 personen
€ 31,00

Losse opstappers (min. 10 pers.)

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

volwassene

€ 47,80

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 38,15
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Spoorwegmuseum Arrangement
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min. 25 pers.

Volw.
Dit unieke arrangement bestaat uit een rondvaart over de Vecht inclusief bezoek aan het
spoorwegmuseum te Utrecht.

€ 51,75
P.P.

Het spoorwegmuseum is niet zomaar een museum, het is een onvergetelĳke beleving voor het hele gezin.
In het museum staat de beleving centraal. U kunt niet alleen historische treinen bekĳken, zoals de wagon van Koningin Juliana en Prins
Bernard, maar u kunt ook in het theater “Droomreizen” verre sprookjesachtige bestemmingen en luxe beleven met de Orient Express,
uiteraard ontbreekt de simulator niet.
Er is in het museum van alles te beleven en te doen. De verschillende “werelden” van het museum vertellen de geschiedenis van bĳna
175 jaar spoorwegen in Nederland.
Een bezoek aan het spoorweg museum duurt gemiddeld 3½ uur.

Programma:
•

3 uur durende rondvaart (inclusief scheepshuur / pers.) afvaart in overleg

•

Vertrek vanaf de opstapplaats Oostwaard 34-36 (MS) 3602 AA Maarssen

•

Ontvangst met 1 x koffie/thee en 1 x appelgebak.

•

Low Budget Bootlunch + 2 consumpties keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk*

•

Bezoek aan spoorwegmuseum incl. intree

(* indien voorradig)

(Een Luxe Bootlunch of High Tea i.p.v. Bootlunch is mogelĳk tegen toeslag min. 2 personen )

Spoorwegmuseum Arrangement (Privé boot)

Spoorwegmuseum Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen

€ 64,00

31-40 personen

€ 53,50

41-50 personen

€ 48,00

51-60 personen

€ 44,50

61-70 personen

€ 41,50

71-80 personen

€ 40,50

81-90 personen

€ 38,00

91-100 personen

€ 37,00

101-110 personen

€ 36,00

111-120 personen

€ 35,00

121-125 personen

€ 35,00
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Losse opstappers (min. 10 pers.)
volwassene

€ 51,75

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 42,10

De prĳs is exclusief drankjes. Deze dienen contant
afgerekend te worden aan de Hollandse bar.
(Let op: pinnen niet mogelĳk)

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

REDERĲ
STICHTSE
VECHT

Arrangement Speelklok Museum

Een dagje uit voor het hele gezin! Een ideaal dagje uit met kinderen.
Het is zien, doen en vooral genieten met dit arrangement.
•

3 uur rondvaart (inclusief scheepshuur/pers.) afvaart in overleg.

•

Vertrek van Oostwaard 34-36 (MS) 3602 AA Maarssen

•

Ontvangst met 1 x koffie/thee en 1 x appelgebak.

•

Bootlunch + 2 consumpties keuze uit koffie, thee, melk, karnemelk*

•

Prĳs is inclusief bezoek aan het Speelklok Museum (exclusief museumgids)

Volw.

€ 56,30
P.P.

(* indien voorradig)\

Na het bezoek aan het Speelklok Museum gaat u met eigen vervoer van Utrecht naar Maarssen en volgt aansluiten een 3 uur durende
rondvaart over de Vecht inclusief bootlunch.
(High Tea i.p.v. Bootlunch mogelĳk tegen toeslag mogelĳk min. 2 personen) .

Speelklokmuseum Arrangement (Privé boot)

Speelklokmuseum Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen

€ 66,50

31-40 personen

€ 56,00

41-50 personen

€ 50,50

51-60 personen

€ 47,00

61-70 personen

€ 43,50

71-80 personen

€ 42,50

81-90 personen

€ 40,50

91-100 personen

€ 39,50

101-110 personen

€ 38,50

111-120 personen

€ 37,50

121-125 personen

€ 37,00

Losse opstappers (min. 10 pers.)
volwassene

€ 56,30

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 41,45

De prĳs is exclusief drankjes. Deze dienen contant
afgerekend te worden aan de Hollandse bar.
(Let op: pinnen niet mogelĳk)

Let op! Bar sluit een half uur voor aankomst Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen
Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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REDERĲ
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Arrangement Swingend over de Vecht

Tĳdens de rondvaart genieten van ons uniek muziekarrangement, met warmte en
liefde gezongen, maar vooral met plezier en een lach, door Coby van De Senioras.
Coby maakt van de rondvaart een onvergetelĳk gezellige vaartocht.

€192,25
GROEPSPRĲS

Coby maakt een feest van ieder, evenement, bruiloft, receptie, bedrĳfsfeestje, lunch of diner dansant.
Zĳ zingt een zeer gevarieerd repertoire. Oldies uit de Sixties, Seventies en Eighties.
Ook veel meezing liedjes en liedjes van deze tĳd o.a. Gerard Joling, Frans Bauer en Marianna Weber.
Het Swingend over de Vecht Arrangement is alleen voor gezelschappen of op aanvraag,
Arrangement groepsprĳs € 160,00 voor normale rondvaart c.a.3 uur.
Dit arrangement kan voor alle rondvaarten op afspraak op ieder gewenst tĳdstip en opstapplaats verzorgt worden.
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Paas & Moederdag Arrangementen min. 25 pers.
Paas & Moederdag Arrangementen

Volw.

Beleef met ons 'PASEN en MOEDERDAG' met een verrukkelĳke ´HIGH TEA´
tĳdens een ‘RONDVAART’ over de Vecht

€ 43,05
P.P.

Beleef pasen en/of moederdag samen met ons tĳdens een rondvaart en geniet van het mooie uitzicht over de Vecht en een verrukkelĳke
High Tea met familie of vrienden. De rondvaart voert langs langs statige buitenhuizen, boerenhofsteden, mooie thee koepels en
indrukwekkende rĳke natuur richting Loenen.
Programma:
•

De boot vertrekt (tĳd in overleg) voor een mooie rondvaart (3 uur) op de rivier de Vecht, opstapplaats Oostwaard 34-36 (MS) 3602
AA Maarssen (gratis parkeren) richting Loenen

•

Tĳdens de rondvaart verteld de kapitein allerlei interessante feiten over de bezienswaardigheden en wordt de High Tea
geserveerd.
High Tea:
De fijnste hapjes en Engelse lekkernĳen zĳn met zorg gemaakt zoals: 3 Engelse 'finger sandwiches' p.p. met divers beleg,
brownie, mini muffin vanille en chocolade met aardbei, dessert glaasjes assorti, mini cupcakes assortiment, mini Eclair banaan,
bonbons( hazelnoot of kersenlikeurvulling), hartige kaaskoekjes, Scones met whipped cream en marmelade.
Onbeperkt koffie en thee.

•

Eind van de rondvaart krĳgen de moeders een leuke moederdag verassing

•

Aankomst bĳ Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

Paas & Moederdag Arrangement (Privé boot)

Paas & Moederdag Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen

€ 59,50

31-40 personen

€ 49,00

41-50 personen

€ 43,50

51-60 personen

€ 40,00

61-70 personen

€ 37,00

71-80 personen

€ 35,50

81-90 personen

€ 33,50

91-100 personen

€ 32,50

101-110 personen

€ 31,50

111-120 personen

€ 30,50

121-125 personen

€ 30,00

Losse opstappers (min. 20 pers.)
volwassene

€ 43,05

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 36,05

De prĳs is exclusief drankjes. Deze dienen contant
afgerekend te worden aan de Hollandse bar.
(Let op: pinnen niet mogelĳk)

Let op! Bar sluit een half uur voor aankomst Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen
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Zomer Arrangement met Barbecue
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min 25 pers.

Geniet met ons van een geheel verzorgde zomer arrangement met barbecue en een adembenemende
zonsondergang tĳdens de rondvaart over de Vecht.
De rondvaartboot vertrekt vanaf Maarssen richting Loenen langs o.a. de buitenplaatsen, Geesberge,
Leeuwenburg, Gansenhoef, Slangevegt en Kasteel Nyenrode, Kasteel Gunterstein, Vecht en Dam,
Vecht en Hoff, Queek Hoven, Groenvecht, Vechtzicht, Weersteyn, Vechtlust, Oud Over etc. etc.

Volw.

€ 62,20
P.P.

Er is genoeg te zien en te bewonderen tĳdens de rondvaart onder het genot van een hapje en drankje.
Programma:
•

De boot, de Silver Cloud of River Cloud, vertrekt voor een mooie 3 uur durende rondvaart over de Vecht, vanaf ‘Oostwaard 34-36
(MS)3602AA Maarssen' (gratis parkeren).

•

Tĳdens de rondvaart verteld de kapitein allerlei interessante feiten over de bezienswaardigheden

•

Vechtse Barbeque, onbeperkt genieten van:
Procureur lapje 80 grram, 2 x kipdĳ Saté 70 gram, 1/2 hamburger 80 gram, 1/2 braadworst 80 gram, kip vleugel 20 gram, verse
komkommer cherrytomaten salade met bieslook / balsamico dressing vegetarisch 85 gram p.p., vierjaargetĳden salade 80 gram,
aardappelsalade 80 gram, huzarensalade 80 gram, knoflooksaus, cocktailsaus, barbecuesaus, hot chilisaus, pindasaus, 1/5
Stokbrood, kruidenbotor, roomboter

•

Aankomst Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

Paas & Moederdag Arrangement (Privé boot)

Paas & Moederdag Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen

3 uur varen

ex. vrĳ drinken
tĳdens de vaartocht
25-30 personen

incl. vrĳ drinken half
uur na vertrek
tĳdens de vaartocht
€ 72,50
€ 90,00

31-40 personen

€ 62,00

€ 79,50

41-50 personen

€ 56,50

€ 74,50

51-60 personen

€ 53,00

€ 71,00

61-70 personen

€ 50,00

€ 67,50

71-80 personen

€ 49,00

€ 66,50

81-90 personen

€ 46,50

€ 64,50

91-100 personen

€ 45,50

€ 63,00

101-110 personen

€ 44,50

€ 62,00

111-120 personen

€ 43,50

€ 61,00

121-125 personen

€ 43,50

€ 61,00

Losse opstappers (min. 20 pers.)
volwassene

€ 62,20

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 46,60

Let op! Bar sluit een half uur voor aankomst Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen
Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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Winterarrangement Stamppotten Buffet

min. 25 pers.

REDERĲ
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Zelfs in de winter heeft de Vecht zĳn charme! Beleef me ons dit uniek arrangement inclusief
‘STAMPPOTTEN BUFFET’ en 3 uur durende RONDVAART’ over de Vecht
Ook in de winter, in de periode 1 november tot 31 maart, varen wĳ.
Ons winterarrangement Stampotten buffet inclusief 3 uur durende rondvaart, 1 kopje koffie en is alleen voor gezelschappen van
minimaal 25 personen of op aanvraag. Exclusief drankjes. Deze dienen contant afgerekend te worden aan de Hollandse bar.
(Let op: pinnen niet mogelĳk)
Het winterse landschap van de Vecht is een beleving op zich. Doordat de natuur in rust is, is er meer te zien is van de monumentale
buitenhuizen, boerenhofstede en theekoepels die in de zomer deels door het natuurschoon aan het oog onttrokken zĳn.

Programma:
•

De boot, de Silver Cloud of River Cloud, vertrekt voor een mooie 3 uur durende rondvaart (inclusief scheepshuur/pers. Afvaart in
overleg) over de Vecht vanaf ‘Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen', langs statige buitenhuizen, mooie theekoepels en
indrukwekkende natuur richting Loenen

•

1 x koffie met koekje

•

Tĳdens de rondvaart verteld de kapitein allerlei interessante feiten over de bezienswaardigheden

•

Hoofdmaaltĳd Stamppotten Buffet:
Boerenkool stampot (Vega), zuurkool stampot (Vega) en hutspot (Vega) te combineren met erbĳ geserveerde gerookte varkens
dobbelsteen spek, varkens speklapjes, gebraden rundergehaktbal gekruid, rookworst professional, Amsterdams zuur.

•

Voor of na gerecht zie supplementen zie blz. 26.

•

Aankomst bĳ Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

Stampotten Buffet Arrangement (Privé boot)

Stampotten Buffet Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen

€ 62,50

31-40 personen

€ 52,00

41-50 personen

€ 47,00

51-60 personen

€ 43,50

61-70 personen

€ 40,00

71-80 personen

€ 39,00

81-90 personen

€ 37,00

91-100 personen

€ 35,50

101-110 personen

€ 35,00

111-120 personen

€ 33,50

121-125 personen

€ 33,50

Losse opstappers (min. 15 pers.)
volwassene

€ 47,80

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 34,70

De prĳs is exclusief drankjes. Deze dienen contant
afgerekend te worden aan de Hollandse bar.
(Let op: pinnen niet mogelĳk)

Let op door onzeker tĳden en onvoorziene
prĳsstĳgingen zĳn de getoonde de prĳzen
slecht een prĳs indicatie.
Bel met één van onze medewerkers voor meer
informatie.

Let op! Bar sluit een half uur voor aankomst Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen
Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden
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Winterarrangement Snert &Katenspek

REDERĲ
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mini. 20 pers.

Zelfs in de winter heeft de Vecht zĳn charme! Beleef me ons dit uniek arrangement inclusief ‘ERWTENSOEP
ROGGEBROOD MET KATENSPEK’ en 3 uur durende RONDVAART’ over de Vecht.
Ook in de winter, in de periode 1 november tot 31 maart, varen wĳ.
Ons winterarrangement Erwtensoep, roggebrood met katenspek, boterham met kaas inclusief 3 uur
durende rondvaart is alleen voor gezelschappen van minimaal 20 personen of op aanvraag.
Het winterse landschap van de Vecht is een beleving op zich. Doordat de natuur in rust is, is er meer te zien is van de monumentale
buitenhuizen, boerenhofstede en theekoepels die in de zomer deels door het natuurschoon aan het oog onttrokken zĳn.

Programma:
•

De boot, de Silver Cloud of River Cloud, vertrekt (vertrektĳd in overleg) voor een mooie 3 uur durende rondvaart over
de Vecht vanaf de opstapplaats ‘Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen' (U kunt hier gratis parkeren), richting Loenen.

•

Ontvangst met koffie of thee en 1 x appelgebak.

•

Tĳdens de rondvaart verteld de kapitein allerlei interessante feiten over de bezienswaardigheden van buitenhuizen,
kastelen enz.

•

Rondvaart incl. erwtensoep , wit bolletje met roomboter en jonge kaas, Fries roggebrood met katenspek

•

Aankomst bĳ Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen (U kunt hier gratis parkeren)

Let op door onzeker tĳden en onvoorziene prĳsstĳgingen zĳn de getoonde de prĳzen slecht een prĳs indicatie.
Bel met één van onze medewerkers voor meer informatie.
Winter Snert & Katenspek Arrangement (Privé boot)

Winter Snert & Katenspek Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen
€ 55,50
31-40 personen
€ 45,00
41-50 personen
€ 39,50
51-60 personen
€ 36,00
61-70 personen
€ 32,50
71-80 personen
€ 31,50
81-90 personen
€ 29,50
91-100 personen
€ 28,50
101-110 personen
€ 27,50
111-120 personen
€ 26,00
121-125 personen
€ 26,00

Losse opstappers (min. 15 pers.)
volwassene

€ 43,70

kinderen 4 t/m 12 jaar

€ 31,30

De prĳs is exclusief drankjes uit de Hollandsebar.
Deze dienen contant afgerekend te worden aan
de Hollandse bar.
(Let op: pinnen niet mogelĳk)

Let op! Bar sluit een half uur voor aankomst Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen
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Kerst of Oudejaar borrel

REDERĲ
STICHTSE
VECHT

min. 25 pers.

Sluit het jaar af en kom genieten van een mooie 3 uur durende rondvaart in het winterse landschap van de
Vecht onder het genot van een bedrĳfs-, kerst- of oudejaar borrel met familie, vrienden, werknemers of
gezelschap.
Ieder seizoen heeft zĳn charme. In de wintermaanden is door bladval van de bomen meer te zien is van de monumentale buitenhuizen,
boerenhofstede en theekoepels die in de zomer deels door het natuurschoon aan het oog onttrokken zĳn.
Programma:
•

De boot, de River Cloud, Silver Cloud, of Time Cloud vertrekt voor een mooie rondvaart van 3 uur op de Vecht vanaf ‘Oostwaard
34-36 (MS) 3602AA Maarssen' (gratis parkeren) (inclusief scheepshuur/pers.) afvaart in overleg, richting Loenen

•

Tĳdens de rondvaart verteld de kapitein allerlei interessante feiten over de bezienswaardigheden van buitenhuizen, kastelen enz.

•

Onbeperkt drankjes uit de Hollandse Scheepsbar (binnenlands gedestilleerd)

•

Er wordt tĳdens de vaart rondgegaan met (volgorde naar eigen keus):

Warm
•

2 x rondje bitterballen (1x p.p.)

•

1 x mega mix (1 p.p.)

Koud
•

1 x koudbittergarnituur de luxe (1 p.p.)

•

1 x koudbittergarnituur (1 p.p.)

•

Aankomst bĳ Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

Alle rondvaarten kunnen voor gezelschappen en volgens afspraak op ieder gewenst tĳdstip
verzorgd worden. Op wens wordt vanaf ieder andere opstapplaats gevaren.

Bedrĳfs / Kerst / Oudjaarsborrel Arrangement (Privé boot)

Bedrĳfs / Kerst / Oudjaarsborrel Arrangement

M.p.s. "River Cloud" ( vanaf 50 pers ) & "Silver Cloud" (vanaf 25 pers)
3 uur varen
25-30 personen
€ 63,50
31-40 personen
€ 53,00
41-50 personen
€ 47,50
51-60 personen
€ 44,00
61-70 personen
€ 40,50
71-80 personen
€ 39,50
81-90 personen
€ 37,50
91-100 personen
€ 36,50
101-110 personen
€ 35,50
111-120 personen
€ 34,00
121-125 personen
€ 34,00

M.p.s. “Time Cloud” ( vanaf 25 pers ) VIP Privé boot

Typefouten en prĳswĳzigingen voorbehouden

25-30 personen

77,50 €

31-40 personen

64,00 €

41-50 personen

57,00 €

51-60 personen

52,50 €

61-70 personen

48,50 €
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Vaarroute en opstapplaats Oostwaard 34-36

4 UUR TOCHT

3:30 UUR TOCHT

2:30 UUR TOCHT

Routebeschrĳving naar de steigers van de party
schepen te Maarssen
Met de auto
Let op! Volg onderstaande beschrĳving, de meeste verouderde
navigatiesystemen kennen de nieuwe afslag naar de Steigers
Oostwaard nog niet.

2 UURS TOCHT

1:30 UURS TOCHT

De Opstapplaats

De opstapplaats is niet bereikbaar door Maarssendorp langs de Vecht.
Deze route is afgesloten voor autoverkeer.

Het adres van de opstapplaats is Oostwaard 34-36 (MS)
(3602 AA) Maarssen

Oostwaard 34-36 (MS) Maarssen

Komend vanaf de A2:
Rĳdend op de A2 neemt u de afslag Maarssen - afrit nr. 6+7 naar de
N230 (Zuilense Ring) - en vervolgens neemt u dan de afslag MaarssenDorp. Bĳ de verkeerslichten gaat u rechtsaf, u ziet de opstapplaats dan
al voor u liggen. Aan het einde van de weg kunt u links parkeren.

Komend vanaf Amersfoort/Hilversum A27:
U neemt de afslag Utrecht-Noord/Maarssen. Bĳ verkeerslichten
(tuincentrum Overvecht) rechts aanhouden. Weg vervolgen tot de 2e
rotonde met verkeerslichten. Bĳ deze rotonde rechtdoor de weg (N230;
Zuilense Ring) volgen en de afslag “Maarssen-Dorp” nemen. Bovenaan
op de T-kruising linksaf en direct bĳ de volgende verkeerslichten
(bovenop het viaduct) rechtsaf. Dan bĳ het verkeerslicht rechtdoor
rĳden. U ziet de opstapplaats dan al liggen. Einde van deze weg kunt u
links parkeren

Parkeren
U kunt gratis parkeren op parkeerterrein Sluyswĳck bĳ de opstapplaats.
. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaatsen. Parkeren
langs de Vecht is verboden. De politie kan hier bekeuringen
uitschrĳven.

Met openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is route naar de steigers Oostwaard is als
volgt:
Openbaar vervoer per bus vanaf NS station Maarssen of Utrecht CS:
Uitstappen halte Sportpark Oostwaard (zie kaartje) www.ov9292.nl
Telefoon (0031) 0346 725800, Email info@rederĳstichtsevecht.nl
Opstapplaats Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

www.rederĳstichtsevecht.nl
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Telefoon (0031) 0346 725800, Email info@rederĳstichtsevecht.nl
Opstapplaats Oostwaard 34-36 (MS) 3602AA Maarssen

www.rederĳstichtsevecht.nl

