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All in groepsuitje op de Rijn - Varen eten en drinken met familie en
vrienden

Geniet van een heerlijke bbq en rondvaart op de Rijn
Heerlijk varen op de Rijn met op het achterdek genieten van al het heerlijks van de barbecue! Ideaal voor een groepsuitje met vrienden of
familie. Tijdens de tocht geniet u ook van alle drankjes die inbegrepen zijn tijdens deze tocht. Een aanrader voor een dagje uit of een feestje!

Partyschip de Schenckenschans
Het partyschip Schenckenschans is een klein, gezellig partyschip, uitermate geschikt voor groepen tot max. 32 personen. Een verjaardag,
dagje uit met uw club of vriendengroep. Het schip beschikt over een verwarmde salon met maximaal 32 zitplaatsen. Buiten op het voor- en
achterdek zijn nog eens 15 (niet overdekte) zitplaatsen. Helaas is deze boot niet rolstoeltoegankelijk. Wel zijn er mogelijkheden op onze
grotere schip: Graaf van Bylant

Wat mag u verwachten:
Bij het inschepen verwelkomen wij u en uw gasten aan boord van ons partyschip. Vervolgens varen we af voor een tocht van 3 uur over de
Rijn. Vertrek en aankomst is in Tolkamer.
Vaarroute is de Rijn (Tolkamer Spijk - Millingen en weer terug naar Tolkamer). Andere vertrekplaatsen zijn in overleg en tegen een meerprijs
mogelijk.

Samen gezellig genieten van een BBQ
Bij de BBQ is inbegrepen:
Gemarineerde Sate
Gemarineerde Speklapjes
Worstjes
Hamburgers
Diverse sausjes
Tafelzuren
Verse salade
Stokbrood
Drankjes (koffie, thee, bier, wijn en fris)

Bij dit BBQ arrangement op de Rijn is inbegrepen:
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Uitgebreide BBQ aan boord van een partyschip gedurende 3 uur
Rondvaart vanaf Tolkamer
Kok
Prive boot voor 3 uur
Onbeperkt koffie, thee, bier, wijn en fris

Prijs: € 57,50 p.p. inclusief btw op basis van minimaal 15 personen.
Kinderen tot en met 2 jaar oud zijn gratis
Kinderen onder de 12 jaar € 28,75 p.p.

Voorwaarden en extra mogelijkheden:
Minimale deelname aan deze cruise is 15 personen en maximum aantal is 32 personen.
U kunt het arrangement ook boeken op schip de Graaf van Bylant
Vooraf unieke dorpswandeling
Prosecco bij ontvangst € 1,50 p.p.
Uitgebreid drankenarrangement € 2 p.p.
Luxe BBQ meerprijs € 8,50,- p.p.
Extra vaaruur € 135,- en € 3,50 p.p.
Nagerecht vanaf € 7,50 p.p.

Vertrekdatum in overleg te bepalen.
De prijs van dit BBQ arrangement op de Rijn is geldig tot en met 31 december 2023.
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