Alle informatie over vaartijden, arrangementen, beschikbare data
en boekingen bij VVVLochem
www.vvvlochem.nl of info@vvvlochem.nl
Tel.: 0573-251898
b.g.g. tijdens het vaarseizoen de schipperstelefoon: 06-14982552
Het vaarseizoen is van 1 april t/m 31 oktober, tenzij anders
vermeld
Vertrek vanaf de Zompenloods ’t Anker,
Stijgoord 2, 7241 XA Lochem

Instapvaart met de Berkelzomp “Ente”
ca. 1 uur. Max. 20 personen
In Lochem vaart u met de Berkelzomp “Ente” langs kasteel de Cloese en
havezathe de Heest. Deze buitenplaatsen hebben een rijke historie en de
schippers vertellen hierover tijdens de tocht.
Onderweg geniet u van de prachtige natuur en het uitzicht op de
Lochemse- en de Kale Berg.
“Beleef de Berkel” hèt thema bij de vaartochten. “Beleving” bij het varen
op de Berkel, de omgeving, de natuur en andere activiteiten.
Een echte aanrader voor een familiereünie, een groeps- of personeelsuitje
of schoolactiviteit.
Elke dag afvaarten om:
11.00 uur (minimaal 5 personen) 13.30
uur (minimaal 2 personen)
15.30 uur (minimaal 5 personen)
Volwassenen: €5,00 Kinderen tot 12 jaar €3,50

Zompvaartocht met uw eigen
gezelschap
ca. 1 uur. Max. 20 personen.
Voor een groep kunt u een privévaart boeken.
Tijdstip van afvaart wordt in overleg met u bepaald.
Tarief: €100,00 (excl. reserveringskosten)

Moonlighttocht:
Min. 5 personen en max. 20 personen.
In de maand augustus kan er een moonlighttocht worden geboekt met de
Berkelzomp “Ente”. Bij de ondergaande zon en de opkomende maan
geniet u met een drankje van de rust op het water. Tarief: €10,00 per
persoon.

Piratentocht:
Min. 5 kinderen.
Een spannende en avontuurlijke tocht voor kinderen tot 8 jaar, met
de gepensioneerde piraat Woeste Willem.
Tarief: €5,00 per persoon.

Vroege Vogeltocht:
Min. 5 personen.
Op Hemelvaartsdag (30 mei 2019) en verder op afspraak worden er
enkele natuurtochten gehouden, waarbij u het ontwaken van de
“waternatuur” kunt beleven.

Er wordt vertrokken om 07.00 uur en gevaren tot de stuw bij havezathe
“Beekvliet”. Ondertussen komt u alles te weten over bloemen, vogels en
vissen.
Tarief: €10,00 inclusief een kopje koffie/thee.
Inlichtingen en boekingen bij:
VVV Lochem, Markt 2, Lochem.
Tel.: 0573 251 898
www.vvvlochem.nl of info@vvvlochem.nl
b.g.g. tijdens het vaarseizoen de schipperstelefoon: 06-14982552.

