
Afhuurmogelijkheden
                                                                             zonder pannenkoeken

Een uitje met het bedrijf? Een jubileum of een verjaardag voor de 
hele familie en wil je iets speciaals organiseren? Wil je je gasten 
Nijmegen vanaf zijn mooiste kant laten zien? Huur dan voor het hele 
gezelschap de Pannenkoekenboot af. Dat is mogelijk voor maximaal 
150 personen en buiten de vaste afvaartijden.

Prijzen
Rondvaart van 1 uur 

• t/m 50 personen: € 450,00

• bij meer dan 50 personen: € 9,00 per extra  

 persoon

Rondvaart van 1½ uur 

• t/m 50 personen: € 625,00

• bij meer dan 50 personen: € 12,50 per extra  

 persoon

Rondvaart van 2 uur 

• t/m 50 personen: € 800,00

• bij meer dan 50 personen: € 16,00 per extra  

 persoon

Vaart van 2½ uur 

• t/m 50 personen: € 1.000,00

• bij meer dan 50 personen: € 20,00 per extra  

 persoon

Vaart van 3 uur 

• t/m 50 personen: € 1.175,00

• bij meer dan 50 personen: € 23,50 per extra  

 persoon

Vaarroute
We varen langs de stad en passeren de verschil-

lende Nijmeegse bruggen, de nieuwe nevengeul 

en het natuurgebied de Ooijpolder. Tijdens de  

 

 

wordt de grootschalige gebiedsontwikkeling bij 

Nijmegen niet overgeslagen!

Uitbreidingen:
• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

Aantal personen:
Dit arrangement is mogelijk voor groepen tot en 

met 150 personen.

Vertrektijden:
Mogelijk buiten onze vaste afvaarttijden en op 

basis van beschikbaarheid.

Wil je zelf een boottocht 

uitstippelen? Dat kan in 

overleg met de kapitein! 

Ook een speciale feestavond 

of dagtocht op maat behoort 

tot de mogelijkheden van  

de Pannenkoekenboot.  

In totaal kunnen er maximaal 

150 passagiers mee.

Speciaal voor de jonge gas-

ten is er een grote ballenbak 

en er zijn kleurplaten!

Prijzen gelden in 2019.

Contact:

Pannenkoekenboot  

Nijmegen

Waalkade 100

6511 XR Nijmegen

 

Tel.: +31 (0)24 360 1262

E-mail: nijmegen@ 

pannenkoekenboot.nl

www.pannenkoekenboot.nl

vaart zal de kapitein uitleg geven over alle beziens-

waardigheden op en langs de rivier. Natuurlijk

1x kof�e of thee met appeltaart + € 5,25 p.p.

1x kof�e of thee met gesorteerd gebak + 

€ 5,75 p.p.

receptiegarnituur + € 3,50 p.p.

borrelgarnituur + € 5,25 p.p.

scheepslunch + € 10,25 p.p.

luxe kof�etafel + € 13,00 p.p. 


