Alle informatie over vaartijden, arrangementen, beschikbare data
en boekingen bij Zwembad de Berkel. Tel.: 0575-431500
b.g.g. tijdens het vaarseizoen de schipperstelefoon: 0575-431615
of 06-502686645
Reservering groepsvaarten: 06-18096941
In de maanden april en september is het zwembad gesloten. In die
maanden kunt u kaartjes kopen en vaarten reserveren bij museum
STAAL in het dorp. Telefoon: 0575 474317
Reserveringen voor privévaarten altijd telefonisch 06-18096941
Het vaarseizoen is van 1 april t/m 30 september, tenzij anders
vermeld
Vertrek vanaf de Zompenloods op het terrein van ”Zwembad de
Berkel”, Berkelweg 7 in Almen

Instapvaart met de Berkelzomp “Fute”
ca. 1 uur. Max. 15 personen.
Elke dag kunt u een vaart boeken.
U kunt dan genieten van een vaartocht op de nu weer meanderende
Berkel. Tijdens het varen vertellen de schippers u over de vroegere
handelsvaart op de Berkel, over de Zompenkearls en de prachtige natuur.
Volwassenen €5,00 Kinderen tot 12 jaar €3,50
Voor een groep van maximaal 15 personen kunt u een privévaart boeken.
De kosten hiervan bedragen €100,00. Tijdstip van afvaart wordt in overleg
met u bepaald. Een aanrader voor b.v. familie-, buurt-, verjaardags-,
personeelsfeestjes, schoolreisjes, clubs, enz. De vaarduur is minimaal een
uur.
Individuele vaartochten

Dauwvaart arrangement
(Hemelvaartsdag) 30 mei
Vertrek om 06.00 uur en 07.00 uur vanaf het Zwembad de Berkel.
Max. 15 personen.
Deze vaart is alleen mogelijk op Hemelvaartsdag, ook in combinatie met
dauwzwemmen in Zwembad de Berkel.

Vaar en wandel arrangement
Max. 15 personen
Om 14.00 uur stapt u aan boord. Na een mooie tocht over de Berkel
zetten we u na ongeveer 55 minuten af bij de steiger bij de Besselinkstuw.
Vanaf deze steiger kunt u een keuze maken uit 5 wandelingen.
Ze eindigen allemaal bij het zwembad.

Waterpret arrangement
Max. 15 personen per vaart.
Hotel de Hoofdige Boer biedt een hotelarrangement aan met o.a. per
persoon een voucher voor een mooie vaartocht over de Berkel.
Het hotel regelt voor u de reservering.
Meer informatie over een boeking van dit arrangement kunt u vinden op
de website van het hotel www.dehoofdigeboer.nl
Telefonisch is het hotel te bereiken onder nummer 0575-431744.

Combikaart Museum STAAL en vaartocht met de
Berkelzomp
Max. 15 personen per vaart.
U kunt een combinatiekaartje kopen voor een vaartocht op de Berkel en
een museumbezoek na of voor de vaart.
De vaart start om 14.00 uur.
Volwassenen €10.00, kinderen tot 12 jaar €5.00.

Groepsarrangementen:
Min.10 personen tot max.15 personen

Zompvaartocht met uw eigen gezelschap
Voor een groep van maximaal 15 personen kunt u een privévaart boeken.
Tijdstip van afvaart wordt in overleg met u bepaald.
Na 15.15 uur of ’s morgens voor 14.00 uur. Tarief: €100,00
Een aanrader voor b.v. familie-, buurt-, verjaardags-,personeelsfeestjes
schoolreisjes, clubs, enz.
U bent vrij om zelf hapjes en drankjes of een lunch mee te nemen aan
boord. Ook bestaat de mogelijkheid bij de Hoofdige Boer (0575-431744)
een lunchpakket te bestellen. Nadere info en boekingen alleen telefoonisch
06-18096941 (b.g.g. 0575-431615 of 06-50268645).

Zompvaartocht in combinatie met kano huur
Heeft u een groep die groter is dan 15 personen? Misschien een aantal
jongeren of kinderen en wat oudere mensen? Dan is een combinatie
Berkelzompvaart/kano huur te overwegen.
Wij bieden de mogelijkheid om een groepsvaart met de Berkelzomp te
combineren met kano huur.
In de tijd dat een deel van uw groep met de Berkelzomp vaart, gaat een
ander deel van uw gezelschap met de kano of de waterfiets de Berkel op.
Het zwembadpersoneel zal u graag nader informeren over deze
mogelijkheid.
Boekingen en meer informatie:
Zwembad de Berkel. Tel.: 0575-431500
b.g.g. tijdens het vaarseizoen de schipperstelefoon: 0575-431615
of 06-50268645
Reservering groepsvaarten: 06-18096941

