Openingstijden

VEILIGHEID
VOOROP

In het weekend (vr-za-zo) en tijdens

Bij Bootverhuur Beerta vinden

schoolvakanties zijn wij geopend van

Wilt u een heerlijk dagje

09.00 uur tot 17.00 uur.

ontspannen varen of peddelen

In overleg zijn andere tijden mogelijk.

op het water rondom de

we veiligheid allerbelangrijkst.

Blauwestad en het

Wij zorgen ervoor dat u te allen

Oldambtmeer? Huur dan een

tijde bent voorzien van

motorboot, kano, kajak of een

zwemvesten op de boot, ook

sit on top van Bootverhuur

voor de allerkleinsten.

Beerta.

Alle boten zijn tevens voorzien
van een water- en luchtdicht
tonnetje voor uw kostbare
spullen.

Contactgegevens:
Bootverhuur Beerta
Molenstraat 2
9686 MC Beerta
Telefoon: 06-83989681
E-mail: info@bootverhuurbeerta.nl
www.bootverhuurbeerta.nl

Varen op het Oldambtmeer, Blauwestad

TARIEVEN

KANO’S

MOTORBOTEN

Canadese kano voor 2 of 3 personen

Sloep voor 1 tot 6 personen
met 9.9 pk buitenboordmotor
Huurperiode

VAARGEBIED
OLDAMBTMEER

dagdeel (4 uur)

€ 80,-

dag (8 uur)

€ 130,-

week

prijs op aanvraag

Huurperiode
twee uren:

€ 15,-

elk volgend uur

€ 2,50

KAJAKS
Kajak voor 1 persoon
Huurperiode

Rubberboot voor 1 tot 8 personen

twee uren:

€ 10,-

Een boot huren bij Bootverhuur

met 6 pk buitenboordmotor

elk volgend uur

€ 2,50

Beerta staat garant voor een

Huurperiode:

avontuur op het water dat begint

twee uren

€ 35,-

Sit on top kajak* voor 1 persoon

zodra u de jachthaven uitvaart. Deze

elk volgend uur

€ 10,-

Huurperiode

is gelegen naast speeltuin

twee uren:

€ 10,-

't Speulparadies in Beerta

elk volgend uur:

€ 2,50

(Buitenlandenstraat 6 in Beerta op de

Sit on top kajak voor 2 personen

navigatie).

Huurperiode

We wensen u alvast een heerlijke

twee uren:

€ 15,-

elk volgend uur:

€ 2,50

vaartocht toe!
Een dagdeel is van 9.00 - 13.00 uur of

*in plaats van in de kajak, zit je op de kajak.

13.00 tot 17.00 uur.
Voor het huren van motorboten vragen wij een
borg van € 150,- en is legitimatie verplicht.

Telefoon: 06-83989681

www.bootverhuurbeerta.nl

E-mail: info@bootverhuurbeerta.nl

