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Rustig genieten in Leeuwarden
Heeft u Leeuwarden al eens vanaf het water
bekeken? Varen door de oude stadsgrachten,
picknicken in de Prinsentuin, opkijken tegen
de historische schepen in de Museumhaven,
de natuur van de Potmarge of de stad uit
richting Bartlehiem en Aldtsjerk ... het zal u
verrassen. Zelf aan het roer, heerlijk een dag,
middag of avond het water op …
… kijk, dat is het mooie van Leeuwarden.
Duurzaam initiatief
Wanneer u vaart in een ElektroSloep
veroorzaakt
u
geen
luchtvervuiling,
geluidsoverlast of stank. Daarnaast wordt
de uitgifte van de boten verzorgd door
herintreders via reïntegratiebedrijven Caparis
en Reax.
Reserveren bij de VVV
Via de VVV kunt u uw reservering maken.
U kunt dit telefonisch doen via: 0900-2024060
Uiteraard kunt u ook aan de balie reserveren
of via www.ElektroSloep.nl/Leeuwarden.
U betaalt vooraf per bank, of bij de VVV
contant of met pin. De borg voldoet u via een
eenmalige machtiging. De opstaplocatie
is in de Museumhaven aan de Willemskade
zuidzijde tegenover de Friesland Bank.
Speciale wensen
Bedrijfsuitje, varen met een schipper,
luncharrangement, in overleg kunnen veel
wensen worden gerealiseerd. Bel ons gerust
met uw vragen of wensen, 0515-444428.

Periode				

per 3 uur (ochtend / avond)

per 5 uur (middag)		

per 8 uur (dag)

22 maart t/m 30 mei		
31 mei t/m 27 juni			
28 juni t/m 31 augustus 		
1 september t/m 5 oktober
6 oktober t/m 9 november

week
€ 65
€ 65
€ 75
€ 65
€ 65

week
€ 90
€ 95
€ 105
€ 95
€ 90

week
€ 125
€ 130
€ 140
€ 130
€ 125

weekend
€ 75			
€ 75			
€ 85			
€ 75			
€ 75			

weekend
€ 100			
€ 105			
€ 115			
€ 105			
€ 100			

weekend
€ 140
€ 145
€ 155
€ 145
€ 140

• Voor de volgende data geldt dagverhuur tegen weekendtarief:
30 april Koninginnedag, 1 mei Hemelvaart, 11 & 12 mei Pinksteren, 23 & 28 juni Frisian Solar Challenge (start & finish), alle zondagen in juli en augustus.
• Prijs per boot, maximaal 6 personen per boot, huren per uur en met schipper is mogelijk, avondverhuur van 1 mei t/m 7 september

