Dagtochtsuggesties
Rondvaart Hollandse plassen
Vaartocht over de Braassemermeer, Ringvaart van de Haarlemmermeer, Kagerplassen en Oude
Rijn.
Deze tocht kan gecombineerd worden met een bezoekje aan Leiden.
Aldaar kunnen wij u een stadswandeling met stadsgids aanbevelen, een bezoek aan de Hortus
Botanicus of het Rijnlands Molenmuseum.
Een mooie fietstocht in deze omgeving is de Kaagroute (ca. 35 km).
Duur: ca. 4 uur exclusief uitstapjes.

Gouwetocht
Deze tocht voert ons over de Gouwe naar Gouda.
We passeren o.a. Boskoop, alwaar we een mooie uitzicht over de talrijke boomkwekerijen hebben.
We kunnen hier overigens een bezoek brengen aan het Boskoops kwekerijmuseum.
Suggesties in Gouda zijn:
- Stadswandeling o.l.v. een gids
- Rondleiding museumhaven en bezichtiging voormalige vrachtvaarder onder zeil
- Het kaasexposeum.
Na uw bezoek aan Gouda brengt de ´ALI-B2´ u weer terug naar Alphen.
Duur: ca. 4 uur exclusief uitstapjes.

Braassemermeertocht
We varen over de Oude Rijn en de Heimanswetering naar het populaire watersportgebied de
Braassemermeer, waar we een rondvaart maken.
Terug in Alphen kunt u in het Themapark ‘Archeon‘ het levend verleden van Nederland beleven
of in ‘Avifauna‘ de grootste vogelcollectie van Nederland bewonderen.
Duur: ca. 3 uur exclusief uitstapjes.
Andere steden die wij kunnen ´aandoen´ zijn:
- Amsterdam
- Rotterdam
- Delft
- Den Haag
- Haarlem.
Ook in deze steden zijn diverse arrangementen mogelijk.

Wij zullen u graag adviseren bij het bepalen van uw bestemming
en de samenstelling van uw programmaonderdelen.

Prijzen dagtochten ´Ali-B2 ´
Huurprijzen Ali-B2:
Huurprijs per vaaruur (min. 2 uur)
€ 160
Dagdeel (tot max. 4 uur):
€ 370
Daghuur van 8 uur
€ 590
Huur op locatie p. uur(min. 2 uur)
€ 25
Alphen aan den Rijn is de vertrek- en aankomstplaats.
Wilt u in een andere haven van of aan boord, dan worden overvaarkosten berekend van € 50,- per
uur.
Catering (prijs per persoon)
Koffie/thee met gevulde koek/cake/gebak
Koude buffetten
Lunches
Diners

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€ 2,50
€ 15,00
€ 6,00
€ 15,00

Voorbeeldarrangement ‘Hollandse plassen‘
Vanaf 9.00 uur heten wij u van harte welkom aan boord met een kopje koffie of thee met
appeltaart.
Om 9.30 uur steken we van wal voor de ‘Rondvaart Hollandse plassen’ (zie voorzijde van
dit blad). We zetten koers naar Leiden, waar de ALI-B2 om ca. 12.30 uur afmeert.
Na een heerlijke lunch gaat u tijdens een stadswandeling Historisch Leiden ontdekken
inclusief een bezoek aan een bijzonder monument.
Om 15.30 uur gaan de trossen weer los voor de thuisvaart naar Alphen (aankomst ca. 16.30 uur).
De prijzen
De prijs voor een arrangement is opgebouwd uit drie onderdelen:
Huurprijs ALI-B2 (daghuur)
Prijs van de catering
- koffie/thee & appeltaart (12 x 3,50):
- soep met pistolet gezond (12 x 6,50)
Prijs voor eventuele activiteiten aan de wal
(stadswandeling Historisch Leiden): *
Totaal:
Arrangementsprijs per persoon (gebaseerd op bezetting van 12 pers.):
*

€ 590
€
€

42
78

€

90
_______
€ 800
€

66,70

Prijzenoverzicht diverse landactiviteiten op aanvraag

Maak uw wensen kenbaar en wij maken een offerte op maat.

