
Arr. 34 Vaartocht met luxe sloep en diner 
Reserveren noodzakelijk 
Prijs Maril 625 (okt - mrt) €71,50 dagdeel, €110,00 hele dag. 
Prijs Maril 625 (apr - sept) €137,50 dagdeel, €215.00 hele dag. 
Prijs Maril 725 (okt - mrt) €82.50 dagdeel, €138,00 hele dag. 
Prijs Maril 725 (apr - sept) €165,00 dagdeel, €270,00 hele dag. 
 
Prijs ala cart diner: vanaf € 26.50 per persoon 
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Varen met een luxe sloep is als rijden in een Rolls-Roys; 
comfortabel, robuust, verzorgd, luxe en je kunt ermee 
‘thuiskomen’. De sloepen zijn uitgevoerd met krachtige, maar 
rustige 3-cilinder inboard diesel motoren. 
  
Er zijn 2 versies: de Maril 625 waar u met maximaal 8 
personen op kunt verblijven, en de Maril 725 waar in totaal  
10 personen op kunnen. De sloepen zijn zeer luxe afgewerkt, 
met zitkussens voor alle banken, een buiskap waaronder u  
beschutting kunt zoeken, een ruime stuurstand met zitbank  
waar u als een echte kapitein de sloep bestuurt. 

De vaar/wandelroute 
De Deeneplaat is één van de mooiste wandelroutes in De 
Brabantse Biesbosch. Het wandelpad is alleen over water te 
bereiken en voert je door honderd jaar oude grienden en  
wilgenvloedbossen. Het pad is ook voor kinderen geschikt  
omdat er om elke hoek wel iets anders te beleven is. 

Het tweede deel gaat vanaf de Deeneplaat via het ‘Gat van  
Van Kampen’ naar het eiland de ‘Rietplaat’.  
Dit eiland is omgeven door strandjes waar je heerlijk kan  
zwemmen en uitrusten. Op het eiland ligt een kort wandelpad 
naar een meertje. Het is een plaats waar je buiten het 
hoogseizoen een Robinson Crusoe gevoel kan krijgen. 
 
De terugtocht naar de haven gaat via de prachtige kreek  
‘Sloot beneden Petrus’. Een zeer smalle, ondiepe kreek met 
aan weerszijde wilgenvloedbossen, rietruigten en kruiden in  
alle kleuren. Varend door deze wildernis weet je waarom  
De Biesbosch een zoetwatergetijdengebied genoemd wordt. 
 
Na de vaartocht kunt u genieten van een diner bij het 
restaurant tegenover de sloepverhuurder. Het restaurant ligt 
naast een oude schutsluis en heeft een terras met uitzicht op 
de jachthaven. 
                                  
             versie 13407 

sloephuur 
Diner ala cart  
Vaarkaart 
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De sloepen zijn zeer waardevol. Ze worden alleen verhuurt aan 
personen die al enige ervaring met varen hebben. De 
verhuurder houdt zich ten alle tijden het recht voor om 
huurders te weigeren als blijkt dat ze niet naar behoren met de 
vaartuigen om kunnen gaan. 
 
De huurperiode voor een volle dag is van 9.00 tot 19.00 uur. 
Een dagdeel is van 9.00 tot 13.45 of van 14.15 tot 19.00 uur. 
Reserveren voor een dagdeel is niet mogelijk 
 
De sloepen zijn populair, zeker tijdens het hoogseizoen, 
reserveer daarom tijdig. Reservering verplicht u het huurtarief te 
voldoen, ook bij afzegging. Reserveren per 2 uur periode is niet 
mogelijk. Verhuur per dag, terugkomst dinsdags t/m zondags 
uiterlijk 19.00 uur en 's maandags om 17.00 uur 
 
Huurprijs van de sloepen is inclusief de brandstof. 
De sloepen zijn uitgerust met sterke 3-cilinder dieselmotoren, en bereiken bij ± kwart tot half 
gas hun maximum snelheid. Daardoor lopen ze lekker rustig, en is er voldoende vermogen 
om te remmen. Meer gas geven resulteert bij deze sloepen niet in meer snelheid. Het 
veroorzaakt alleen meer herrie en hogere golven achter de boot. Dit kan schade aan de 
oevers en overlast voor anderen geven. Daarnaast ontstaat er een veel hoger 
brandstofverbruik. De maximum snelheid in het Nationaal Park is 6 kilometer per uur. 
Vaar dus met niet meer dan half gas! 
 
Bij huur van een sloep dient u een geldig legitimatiebewijs en € 250,00 borg achter te laten. 
De sloepen zijn alleen WA verzekerd, met een eigen risico van 250.00 euro. Het bedrag wordt 
bij eventuele schade in rekening gebracht. Schade toegebracht aan het gehuurde is nooit 
verzekerd, en komt voor rekening van de huurder. 
 
Voor meer informatie of direct boeken:  
Afdeling boekingen en arrangementen, Bianca Metzelaar 
Telefoon: 023 - 89 21 177 of 06 - 55 10 35 90 
Email: boekingen@biesbosch.nu 
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