Alle informatie over vaartijden, arrangementen, beschikbare data en boekingen bij
Toeristisch Informatiepunt in Eibergen.
www.ineibergen.nl of info@tipineibergen.nl - tel.nr: 0545-471911
Het vaarseizoen is van 1 april t/m 31 oktober, tenzij anders vermeld Vertrek vanaf de
Haven aan de Wemerdijk (dinsdag t/m zaterdag) Op zondag vertrek vanaf
Kruidentuin/Mulderhuis (sluisvaart)
Instapvaart met de Berkelzomp “Snippe”

ca. 1 uur. Min. 4 personen en max. 20 personen.
Van dinsdag t/m zondag is er ’s middags om 13.30 uur een vaart voor individuele gasten. Bij
voldoende belangstelling zijn er meerdere vaarten.
Op zondagmiddag vaart de "Snippe" met de passagiers door de historische schutsluis bij de
Mallumse Molen. Beleef het echte schutten en vergeet daarbij de sluiswachter niet.
Volwassenen € 6,00 en kinderen € 3,50.
Groepsvaart

ca. 1 uur. Max. 20 personen.
Daarnaast kan er de hele week worden geboekt voor een groepsvaart. Tijdstip van afvaart
wordt met u in overleg bepaald. U hebt dan met uw gezelschap de beschikking over de hele
boot.
Zonder sluis: € 120,00, met sluis € 150,00. Na
18.00 uur is er een opslag van €30,00.

Schippersdiploma voor kinderen

ca. 1½ uur. Min. 5 kinderen en max. 10 kinderen. De
activiteit is geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
De vaart wordt afgesloten met het overhandigen van het officiële Schippersdiploma in het
botenhuis "'t Vonder".
Ouders gaan niet mee aan boord.
Arrangement ’t Vonder

Max. 20 personen op de Berkelzomp.
Na een rondleiding en een consumptie in het botenhuis vaart u met de "Snippe" naar de
Mallumse Molen, waar u een rondleiding krijgt in de molen. Eventueel bezoekt u aansluitend
dan nog het schipperscafé in het Muldershuis of het terras aan de oude Berkel.
Tenslotte varen de schippers u weer terug naar "'t Vonder".
Dit arrangement kan worden uitgebreid met een lunch in het botenhuis.

Trouwlocatie ’t Vonder

In het Info-Bezoekerscentrum van de Eibergse Berkelschippers kunt u in een sfeervolle
omgeving in de echt worden verbonden. Het Info-Bezoekerscentrum, annex botenhuis, is de
vaste ligplaats van de Berkelzomp. Het bruidspaar kan in het huwelijksbootje de "Snippe"
stappen voor een tochtje over het oudste deel van de Berkel in Eibergen. De Berkelschippers
verzorgen de trouwlocatie in nauwe samenwerking met café-restaurant De Klok in Eibergen.
Daar kunt u ook informatie krijgen over een eventueel aansluitende receptie in het
botenhuis.

