Rondvaarten voor groepen vanaf
10 personen met Stad Deventer

Vaartarieven voor gezelschappen tot 10 personen:
* 1 uur varen € 125,- toeslag extra pers. € 4,50
* 1,5 uur varen € 175,- toeslag extra pers. € 5,50
* 2 uur varen € 235,- toeslag extra pers. € 5,50
* 2,5 uur varen € 275,- toeslag extra pers. € 5,50
* 3 uur varen € 300,- toeslag extra pers. € 5,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Skyline van Deventer een rondvaart van 1 uur.
Tijdens de rondvaart hoort u het stemgeluid van
stadshistoricus Henk van Baalen. Aan de hand van zijn
boeiende verhalen krijgt u een goed beeld van de rijke
historie van de stad en de belangrijke rol die de IJssel
daarin heeft gespeeld.

0oievaars-kolonie Nijenbeek van 2 uur.
Varend langs een van de mooiste gedeeltes van de IJssel
varen wij stroomopwaarts via Epse, Gorssel, Kasteel
Nijenbeek, deze heeft een roerige geschiedenis achter de
rug. Dat valt aan haar bouwvallige uiterlijk goed af te
lezen, dan langs het ooievaars-kolonie waar ieder jaar
weer 25 ooievaars terug keren. Daarna nemen wij kop
voor om weer terug te varen naar Deventer.

Nieuw!! IJssellinie 1950-1968 nabij Terwolde
tocht 2 uur.
We varen richting Noorden het Natuurgebied Ossenwaard,
Zandweerdplas, Jachthaven die in kader van ruimte voor
de Rivier is vergroot, de Natuurderij die nieuw gebouwd
in 2015 op een Terp van uiterwaarden, de Steenfabriek
Scherpenhof wat nu camping en recreatie gebied is en
dan daarna krijgen we natuurgebied Hengforderwaarden
en varen we door naar de IJssellinie, vanwege het
militair-strategische spanningsveld in Europa werd de
IJssellinie na de Tweede Wereldoorlog nieuw leven
ingeblazen. Tijdens deze rondvaart vertellen wij u wat
hier allemaal is veranderd om de rivier veiliger en ook
mooier te maken.

Arrangement1: koffie met gebak 1x consumptie en luxe
zoutjes en pinda’s.
Vaartocht 1,5 uur, het bedienend personeel serveert een
kopje koffie met gebak, een consumptie en op de tafels
plaatsen wij bordjes met luxe zoutjes en pinda’s. Dit
kunnen wij aanbieden uitgaande van 10 personen €
272,50. Meerdere gasten € 14,75 p.p.
Arrangement 2: 2x consumptie met bittergarnituur.
Vaartocht 1,5 uur, op de tafels staan bordjes met luxe
zoutjes en pinda’s en bordjes met diverse hapjes.
Dit arrangement kunnen wij u aanbieden uitgaande
van 10 personen € 282,50.
Meerdere gasten per persoon € 15,75 p.p.
Arrangement 3: 2x consumptie met luxe bittergarnituur.
Vaartocht 1,5 uur, op de tafels staan bordjes met luxe
zoutjes en pinda's, en bordjes met canapé met
kruidenkaas, gerookte zalm, en gerookte paling, asperge
gerold in ham, brie en filet American. Dit arrangement
kunnen wij u aanbieden uitgaande van 10 personen
€ 320,00. Meerdere gasten per persoon € 19,50.
Arrangement 4: varende lunchtocht:
Vaartocht 1,5 uur, vanaf een buffettafel presenteren wij
de lunch: kop soep, broodje ham, broodje kaas,
krentenbol, 2 kopjes koffie, thee of melk.
Dit arrangement kunnen wij u aanbieden uitgaande van
10 personen € 300,00.
Meerdere gasten per persoon € 17,50.

Arrangement 5: varende High tea:
Presentatie van high tea: Glas Jus d’ Orange, onbeperkt
verschillende soorten thee, Patisserie; luxe koekjes,
chocolade Muffin div. cake, div. Petit Fours, tuinkers-kaas
sandwiches, mascarpone-ham sandwiches, luxe belegde
mini-broodjes met gerookte zalm en dille. De vaartocht
van 2 uur en de High tea kunnen wij u aanbieden
uitgaande van 10 personen € 385,00. Meerdere gasten
per persoon € 20,00 p.p.

Graag tot ziens aan boord van de ”Stad Deventer”

Rederij Thuishaven Deventer B.V.
Dhr. G. Scheers
Bolwerksweg 1
7419 AA DEVENTER
Tel. 06 53 33 69 65
www.rederijthuishaven.nl
info@rederijthuishaven.nl
De Stad Deventer vertrekt vanaf dezelfde steiger als het
voetveer aan de stadszijde (t/o de Nieuwe Markt).
Of Worpzijde Bolwerksweg 1 (Alleen voor bovenstaande
arrangementen)
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing die tevens deel uitmaken van de personenvervoercondities
CBRB/VNPR..

Rondvaarten 2018
’Stad Deventer’

Skyline van Deventer een rondvaart van 1.15 uur.
Tijdens de rondvaart hoort u het stemgeluid van
stadshistoricus Henk van Baalen. Aan de hand van zijn
boeiende verhalen krijgt u een goed beeld van de rijke
historie van de stad en de belangrijke rol die de IJssel
daarin heeft gespeeld.
11 juli t/m 26 augustus iedere woensdag en zondag
Vertrek 14.00 uur, aankomst 15.15 uur.
Tarief volw. € 7,50, kinderen 4 t/m 11 jaar € 6,00

Nieuw!! IJssellinie 1950-1968 nabij Terwolde
tocht 2 uur.
We varen richting Noorden het Natuurgebied Ossenwaard,
Zandweerdplas, Jachthaven die in kader van ruimte voor
de Rivier is vergroot, de Natuurderij die nieuw gebouwd
in 2015 op een Terp van uiterwaarden, de Steenfabriek
Scherpenhof wat nu camping en recreatie gebied is en
dan daarna krijgen we natuurgebied Hengforderwaarden
en varen we door naar de IJssellinie, vanwege het
militair-strategische spanningsveld in Europa werd de
IJssellinie na de Tweede Wereldoorlog nieuw leven
ingeblazen. Tijdens deze rondvaart vertellen wij u wat
hier allemaal is veranderd om de rivier veiliger en ook
mooier te maken.
12 juli t/m 23 augustus iedere donderdag.
Vertrek 14.00 uur, aankomst 16.00 uur.
Tarief volw. € 10,00, kinderen 4 t/m 11 jaar € 7,50
De Stad Deventer vertrekt vanaf dezelfde steiger als het
voetveer aan de stadszijde (t/o de Nieuwe Markt).

De ”Stad Deventer” is te huren voor een van deze
bovenstaande tochten, eventueel inclusief catering.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Daarnaast
zijn er diverse mogelijkheden voor catering. Van koffie
met echte Deventer koek tot een uitgebreid
borrelarrangement, lunch of high tea, zie z.o.z..

Flower Stylist & Photography

Bloemkunst is kunst maken met bloemen
Ik word blij van werken met bloemen, blij van het maken
van rouwwerk, blij van mooie arrangementen voor
bedrijven, blij van bruidswerk, blij van aankledingen voor
feesten & partijen, blij van......
Met veel liefde werk ik met bloemen en de passie spat
ervan af. Bloemen is emotie en dat is wat ik zo mooi
vind.

Voor deze tochten kunt u niet reserveren,
Kaart verkoop half uur voor vertrek
Graag tot ziens aan boord van de ”Stad Deventer”

Zoekt u een fotograaf die weet waar zij op moet letten
dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik zorg ervoor
dat u zich op uw gemak voelt want zodra u dat
vertrouwde gevoel heeft kan ik de beste foto’s maken.
Met natuurlijk poseren krijg je de mooiste foto’s.
Ik leg de mooie herinneringen vast......

0oievaars-kolonie Nijenbeek van 2 uur.
Varend langs een van de mooiste gedeeltes van de IJssel
varen wij stroomopwaarts via Epse, Gorssel, Kasteel
Nijenbeek, deze heeft een roerige geschiedenis achter de
rug. Dat valt aan haar bouwvallige uiterlijk goed af te
lezen, dan langs de ooievaars-kolonie waar iedere jaar
weer 30 ooievaars terug keren. Daarna nemen wij kop
voor om weer terug te varen naar Deventer.
10 juli t/m 21 augustus iedere dinsdag.
Vertrek 14.00 uur, aankomst 16.00 uur.
Tarief volw. € 10,00, kinderen 4 t/m 11 jaar € 7,50

Sharon van Eunen

Rederij Thuishaven Deventer BV
Dhr. G. Scheers Bolwerksweg 1
7419 AA DEVENTER
Tel. 06 53 33 69 65
www.rederijthuishaven.nl
info@rederijthuishaven.nl
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden
van toepassing die tevens deel uitmaken van de personenvervoercondities
CBRB/VNPR. @pontjedeventer.nl

Puur, liefde & emotie
info@sharonflowers-photo.nl
www.sharonflowers-photo.nl
+31 6 25 14 25 58

