TARIEVEN VOOR BOOTVERHUUR IN 2016
BERNARD SCHUTTEVAER
Onze grootste rondvaartboot heeft een opstelling van vaste banken achter elkaar en is geschikt voor
grotere groepen. Deze rondvaartboot is ideaal voor een vaart door de stad of omgeving en er kan
beperkte catering worden geleverd.
Capaciteit:
zonder catering
80
Met catering
70
JAN VAN DER DOEM
Deze rondvaartboot heeft een opstelling van vaste banken achter elkaar en is uniek, en kan als enige
van onze grote boten over de Kromme Rijn en door het prachtige natuurgebied Amelisweerd varen.
Aan boord is beperkte catering mogelijk tijdens een vaart door de stad of omgeving.
Capaciteit:
zonder catering
58
Met catering
50
DOMSTAD
Dit is een prachtig nostalgisch partyschip met een open achterdek en ingericht met los meubilair,
zodat de opstelling kan worden aangepast aan uw wensen. Aan boord is een bar en uitgebreide
catering kan worden verzorgd. Dit luxe partyschip is ideaal voor partyvaarten in Utrecht, over de
Vecht of Hollandse IJssel.
Capaciteit:
zonder catering
40
Met catering
32
Met buffet
24
Op het achterdek
20
KAREL SCHUTTEVAER
Dit partyschip is ingericht met vaste tafels en banken. Aan boord is een kitchenette met een bar en
daardoor is dit schip geschikt voor partyvaarten met uitgebreide catering. Het partyschip is ideaal
voor een mooie tocht op de Vecht, Hollandse IJssel of door de stad Utrecht.
Capaciteit:
zonder catering
59
Met catering
45
Met buffet
32
FLUISTERBOTEN
Onze vier fluisterboten, Sterboot, Rietveld, Tineke Schouten en Hans van Breukelen, zijn elektrisch
aangedreven rondvaartboten. In deze fluisterboten zit u in een U vorm, wat natuurlijk erg gezellig is
bij een partyvaart. We kunnen een vaartocht maken door Utrecht en omgeving. Deze boten zijn zo
gebouwd dat ze prima geschikt zijn om door de Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Drift en
Plompetorengracht te varen, een prachtig en uniek stukje Utrecht. Aan boord is beperkt catering
mogelijk.
Capaciteit:
zonder catering
30
Met catering
25

JONCKHEER VAN JUTPHAAS
Partyboot “ De Jonckheer van Jutphaas ” ligt afgemeerd voor het voormalig klooster “ De Lantaern “
aan de Utrechtsestraatweg 4 te Nieuwegein.
Dit partyschip heeft een zonnedek, een beneden- en bovensalon en heeft de capaciteit voor een
feest tot 150 personen. We kunnen voor u een programma op maat samenstellen waarbij we
verschillende bestemmingen kunnen aandoen en ook vanaf andere locaties kunnen vertrekken. Ons
vaargebied is zeer uitgebreid, denk daarbij aan de Lek, het Merwedekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal.
het havengebied van Utrecht. De sluizentocht is één van de populairste vaarten die wij kunnen
uitvoeren met de “Jonckheer van Jutphaas”.
Varen door het centrum van Utrecht is niet mogelijk.
Capaciteit:
met of zonder catering 150

PARTYSLOEP
Voor een leuke tocht door Vreeswijk of over de Hollandse IJssel beschikken wij over een mooie sloep,
geschikt voor gezelschappen tot 20 personen.
Uw schipper zal u vanaf het water de mooiste plekjes van Nieuwegein laten zien.
Tijdens deze vaart kunnen wij u voorzien van drankjes en hapjes hetgeen we vooraf met u
doornemen. Informeer naar de vele mogelijkheden.
Capaciteit:
met of zonder catering 20
PRIJZEN

1 uur
1½ uur
2 uur
2½ uur
3 uur
3½ uur
4 uur
Ieder volgend
uur

Bernard Schuttevaer

Domstad
Karel Schuttevaer
Jan van der Doem

Fluisterboten

€ 495,00
€ 605,00
€ 715,00
€ 825,00
€ 935,00
€ 1.045,00
€ 1.155,00
+ € 195,00

€ 395,00
€ 495,00
€ 595,00
€ 695,00
€ 795,00
€ 895,00
€ 995,00
+ € 180,00

€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 650,00
€ 750,00
€ 850,00
+ € 125,00

Jonckheer
van
Jutphaas

€ 675,00
€ 825,00
€ 975,00
€ 1.125,00
€ 1.275,00
€ 1.475,00
€ 1.575,00
+ € 200,00

Partysloep

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 425,00
€ 450,00
+ € 100,00

De huurprijs berekenen wij vanaf de Oudegracht bij de Viebrug te Utrecht en ook daar weer retour,
mocht u elders willen op- en/of afstappen, dan dient u de extra vaartijd bij het aantal vaaruren op te
tellen. Voor de Jonckheer van Jutphaas en de partysloep geldt de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein
als start en eindpunt.
Tussen 18.00 en 22.00 uur brengen wij per uur € 69,95 avondtoeslag in rekening.
Voor de fluisterboten bereken wij € 39,95 per uur als avondtoeslag.
Alle partyschepen en rondvaartboten zijn voorzien van geluidsapparatuur met microfoon,
mp3-speler, verwarming en toilet.
Op onze fluisterboten is geen toilet aanwezig maar zijn wel voorzien van geluidsapparatuur met
microfoon, mp3-speler en verwarming.
Onze sloep kan gedeeltelijk overkapt worden en heeft geen toilet, geluidsapparatuur en verwarming.
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. 6% B.T.W. EN GELDIG IN 2016

