MS DE ONRUST

Aan boord met Jeannette & Iede

Prijslijst

Veel activiteiten op De Onrust, waaronder
de vaartochten, zijn privé, dus voorbehouden aan familie en vrienden. Wij maken u
graag deelgenoot van onze avonturen. De
prijslijst is gebaseerd op gemaakte onkosten.
De thematochten zijn tochten die niet
privé zijn, Op locatie (niet varend) vinden
de activiteiten plaats, hiervoor worden
kosten in rekening gebracht.
Er zijn combinaties mogelijk tussen bijvoorbeeld Thematochten en Bed &
Ontbijt, vraag hiervoor offerte.

MS DE ONRUST
Nijesyl 29
8618 NW Oosthem

Bel, mail, wij staan
u graag te woord!

Telefoon: 026-4441617
Mobiel: 06-51572425
http://jachthavennijesyl.nl/de-onrust
E-mail: onrust@jachthavennijesyl.nl

Tel: 00316-51572425

Varen, verblijven, vissen, genieten

Een ervaring die je niet kunt missen……..

Prijslijst

Aan boord van De
Onrust
Voor elke activiteit hebben wij een aparte folder, zodat
je een uitgebreid overzicht hebt van de mogelijkheden
en faciliteiten.
We varen met maximaal 10 personen excl. de schippers.
Dit doen we privé. Dit heeft te maken met de regelgeving in de scheepvaart. Jeannette en Iede hebben beiden het groot pleziervaartbewijs, marifooncertificaat,
vaarervaring. Het schip wordt goed onderhouden heeft
vooruitlopend op de wetgeving
(voor 2018) de nodige keuringen
(CVO) ondergaan. Er zijn voldoende blus– en reddingsmiddelen aan
boord.
Het gastenverblijf bestaat uit
Zitkamer, 2 fauteuils en een tafel,

Privécruise per persoon/per nacht
Logies, ontbijt, lunch, diner, koffie en thee
Excl. haven– en tolgelden, gebruik wasmachine en drankjes.
Zie logboek

€119,00

Bed & Ontbijt per persoon/per nacht
Op verschillende locaties
Zie logboek

€22,50

Culinaire vaartochten p.p./ per nacht
Zie privécuise. Er worden kleine afstanden
gevaren, accent ligt op de culinaire activiteit, incl de inkopen bij de locale markten en
winkels

€95,00

Privépension p.p./ per nacht
Op verschillende locaties. Logies, ontbijt,
diner, koffie en thee
Excl. gebruik wasmachine en drankjes
Zie logboek

49,00

Thematocht p.p./ per dag
Begeleiding, materiaal, lunch, koffie en thee
Bij de trainingen/scholingen kan een toeslag berekend worden vanwege het inhuren
van extern personeel. Zie logboek

39,00

Gebruik wasmachine/droger per keer

€9,50

Overige kosten
Havengeld per nacht (in overleg)
Sluis– en bruggeld per passage
Reis– en annuleringsverzekering
Passagieren
Bij veel aanlegplaatsen zijn bezienswaardigheden. Voor deze activiteit draagt de
gast zelf zorg. Aan boord ligt de nodige
informatie

max € 50,00
max €3,50
zelf regelen

Zelf betalen

Bezoek p.p./ per dag
Max. 2 personen
Incl koffie en thee
Overnachten mogelijk na overleg (zie Bed &
Ontbijt)

€9,00

Huur fiets per dag
21 versnellingen, merk Giant

€9,00

Het gasten verblijf in de
voormalige schipperswoning

kastruimte, tv (digitenne), dvdspeler, radio, koelkast en een kluisje.
Een slaapkamer met 2 pers. Bed, kastruimte en tv.

Diner per persoon (eenvoudig)
Apart diner, bijvoorbeeld in aanvulling op de
Thematochten. Excl. drankjes

€19,00

MS DE ONRUST

Een eigen toilet en wasgelegenheid.
In de zitkamer is, door een gordijn afgescheiden, een
groot stapelbed met opslagruimte.
Gebruik van de maaltijden, in overleg, in de woonkeuken in het vooronder, in de stuurhut of buiten.

Drankjes
Frisdrank, ook bronwater
Bier (flesje)
Landwijn (glas)
Ander, mits op voorraad

€1,00
€2,00
€1,75
€3,75

Nijesyl 29
8618 NW Oosthem
Telefoon: 026-4441617
Mobiel: 06-51572425
http://jachthavennijesyl.nl/de-onrust

