Bed & Breakfast
Op onze riante schepen verlenen wij tussen oktober-mei ook B&B service van 2-8 personen.
Ervaar de rust van het water, geniet van het mooie uitzicht. Kortom: Geniet!

De accommodatie:
Aan boord vindt u alle luxe die u thuis ook heeft;
- Slaaphutten met eigen douche + toilet (met 1- of 2 persoons bed(den) afhankelijk van type schip.
- Compleet ingerichte keuken met kookplaat, diverse ‘potten en pannen’, schalen, servies en bestek, koelkast met
vriesvak en oven. Op de Octo-Fly zelfs een grill !
- Een gezellige salon met veel daglicht, tv-scherm en radio.
- Een heerlijk terras op het achterdek, *gezellige borrelhoek op het voordek, *zonneterras op het dak van de boot.
*afhankelijk van type schip.
- Een ideale verblijfplaats voor stellen, gezinnen met of zonder kinderen, familie, vrienden- of vriendinnen groep.

Uw gastvrouw / gastheer:
Wij heten u van Harte Welkom op één van onze gerieflijke motorjachten en hopen dat u volop zult genieten van deze mooie
ervaring op het water!
Vanuit onze eigen jarenlange heerlijke ervaring te vertoeven op een compleet ingericht motorjacht is het idee geboren ook
deze mogelijkheid te bieden aan u als logé.
De rust van het water, het uitzicht, de luxe aan boord, kortom een heel bijzondere ervaring!
Wij ontvangen u graag voor 1 nacht of langere periode, met een klein of groot gezelschap.
Bij verblijf van een midweek, week of langer bieden wij u een aantrekkelijke staffelkorting!
Inchecktijd:
Uitchecktijd:

15.00-17.00 uur of in overleg
09.00-11.00 uur of in overleg

Makkelijk bereikbaar.
Gratis parkeren.
Ook mogelijk betaald parkeren op de privéparkeerplaats (€ 7,50 per dag per auto)

Prijsinformatie:
1 nacht

€ 90,00 per 1-2 personen per nacht
3e t/m 8e persoon € 45,00 p.p. extra

Weekend (2 nachten)

€ 87,00 per 1-2 personen per nacht
3e t/m 8e persoon € 44,00 p.p. extra

Lang weekend (3 nachten)

€ 85,00 per 1-2 personen per nacht
3e t/m 8e persoon € 43,00 p.p. extra

Midweek (4 nachten):

€ 83,00 per 1-2 personen per nacht
3e t/m 8e persoon € 42,00 p.p. extra

Week: (6 nachten): (-20%)

€ 72,00 per 1-2 personen per nacht
3e t/m 8e persoon € 36,00 p.p. extra

Inclusief:
Bedlinnen, douchehanddoeken, flesje water p.p. koffie en thee zijn inbegrepen.
Eventueel extra koffiecups/pads zijn tegen betaling verkrijgbaar. Per stuk € 0,50
Frisdrank, bier, wijn en Prosecco (minibar/koelkast) zijn tevens verkrijgbaar tegen betaling.

Exclusief:
Toeristenbelasting à € 2,00 p.p./ p.n. Dit graag tijdens check-in te voldoen.
Evt. extra gebruikte drankjes uit minibar en overige extra’s graag bij check-out te voldoen.

Ontbijt:
Dit is mogelijk aan boord Optie 1:ambachtelijke bakker of Optie 2:in het havencomplex bij Paviljoen 212.
Wilt u gebruik maken van een ontbijt?
Reserveer dit 2 dagen voorafgaand via ons alstublieft.
Optie 1:
Ambachtelijke bakker Gremmee brengt de rijkelijk gevulde ontbijtmand graag bij u aan boord om 09.00 uur.
Het ambachtelijke bakkers ontbijt bestaat uit:
Jus d’orange
Melk
Boter
Jam
Hagelslag
Vleeswaren 2 x
Kaas
Halve ontbijtkoek
Beschuit
Broodjes 2
Bruine broodjes 2
Croissants 2
Harde bollen 2
Gekookte eitjes 2
Kosten hiervoor bedragen € 40,00 voor 2 personen.
Dit graag contant af te rekenen met de bakker bij bezorging.

Optie 2:
Het standaard ontbijt om 10.00 uur te gebruiken bij Paviljoen 212, gelegen in het havencomplex bij van Gent Watersport .
Dinsdag t/m zaterdag van 09.00-11.00 uur.
Zondag van 10.00-12.00 uur. Dit ontbijt bestaat uit:
Croissant met jam of krentenbol
Broodje ham of broodje kaas
Gekookt ei
Koffie of thee
en melk of sinaasappelsap

Kosten van het standaard ontbijt bedragen € 9,95 p.p.
Desgewenst is dit nog ter plekke uit te breiden.
Mogelijk extra:
Wifi per dag € 7,50
Fietshuur per fiets per dag € 7,50.
Huur zonnematras per dag € 5,00
Minibar
Vaartochtje met schipper;
Indien gewenst kunt u tegen extra kosten een vaartochtje boeken. Onze schipper gaat graag een (paar) uurtje(s)
met u op pad. Kosten per uur € 60,00 contant te voldoen. Ruim vooraf reserveren alstublieft.
Onder voorbehoud van beschikbaarheid en weersomstandigheden.
Directe omgeving:
In de directe omgeving van het Jachthaven complex zijn drie restaurants in diverse prijsklassen ‘voor elk wat wils’
Restaurant Dukdalf, Paviljoen 212, Brandend Zand. Ook in het centrum van Kerkdriel zijn diverse restaurants.

Rivier de Maas, natuurgebied De Zandmeren, wandelen, fietsen, stand up paddling, sloep huren, vissen, zwemmen,
zonneweide, weekmarkten: Kerkdriel vrijdagmiddag, Zaltbommel dinsdagochtend en zaterdag, 's-Hertogenbosch woensdag
en zaterdag.
Driels museum, Golfclub De Dorpswaard Kerkdriel, Autotron Rosmalen, pretpark De Efteling, historische plaats Heusden,
Bevertocht in Alem of natuurpark de Biesbosch, etc.
Op 1.3 km bevindt zich het centrum met diverse cafés en restaurants. Tevens diverse winkels, supermarkt, Hema, Kruidvat,
Primera etc.
Zaltbommel ligt op 10 km van de jachthaven, Den Bosch ligt op 17 km van de jachthaven.
De dichtstbijzijnde luchthaven is Eindhoven, op 49 km van Jachthuren.
Informeer naar de beschikbaarheid; info@jachthuren.nl / +316-516 111 78
Wij heten u van Harte Welkom!
Team Jachthuren
Dico & Gina Verwaal

