
  
 

 
 
 
Mogelijkheden en Tarieven 2023 –  Kano- en Botenverhuur 
 
Losse verhuur: 
 
Canadese kano’s (max. 2 volw.+ 2 kind. t/m 12 jaar. of 3 volw.) 
Prijs per 2 uur         € 15,95  
Prijs per dag (6 uur van 09:30 uur tot 15:30 uur)     € 30,00 
 
Kajaks (1-pers.) 
Prijs per 2 uur         € 12,95 
Prijs per dag (6 uur van 09:30 uur tot 15:30 uur)     € 24,95 
 
Kajaks (2-pers.) 
Prijs per 2 uur         € 21,95 
Prijs per dag (6 uur van 09:30 uur tot 15:30 uur)     € 39,95 
 
Reuzenkano´s (8-12 pers.) 
Prijs per uur         € 59,95 (actieprijs) 
  
Motorboten (blauwe stalen vlet, 4-pers.)  
Prijs per 2 uur         € 39,95 (€ 100,00 borg) 
Prijs per dag (6 uur van 09:30 uur tot 15:30 uur)     € 99,95 (€ 100,00 borg) 
 
Vechtsloepen met 8 pk buitenboordmotor (aluminium consoleboot, 6-pers.)  
Prijs per 2 uur          € 69,95 (€ 100,00 borg) 
Bootkussenset         € 9,95 
 
Elektrische Vechtsloepen (aluminium consoleboot met luifel, 6-8 pers.)  
Prijs per 2 uur (bij 6 personen)       € 69,95 (€ 100,00 borg) 
Bootkussenset         € 9,95 
Persoon extra in de sloep        € 5,95 
     
Luxe elektrische sloepen (8-9 pers.)  
Prijs per 2 uur (bij 8 personen)       € 89,95 (€ 100,00 borg) 
Bootkussenset         € 9,95 
Persoon extra in de sloep        € 5,95 
         
Luxe elektrische sloepen XL met luifel (9-12 pers.)  
Prijs per 2 uur (bij 9 personen)       € 104,95 (€ 100,00 borg) 
Bootkussenset         € 9,95 
Persoon extra in de sloep        € 5,95 
 

Afzaktochten Regge-Vecht: 
 
Canadese kano’s (max. 2 volw.+ 2 kind. t/m 12 jaar of 3 volw.) 
Prijs voor 2 personen        € 34,95 
Persoon extra in de kano        € 4,95 
 
Kajaks (1-pers.)         € 26,95 
Kajaks (2-pers.)         € 42,95 
  

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

Mogelijkheden en Tarieven 2023 –  Fietsverhuur en GPS tochten 
 
Fietsverhuur en GPS tochten:  
 
Fiets met 7 versnellingen voor 3 uur        
Van 9:00 uur tot 12:00 uur of van 13:00 uur tot 16:00 uur    € 7,95 per fiets 
 
Fiets met 7 versnellingen voor de hele dag        
Van 9:00 uur tot 19:00 uur        € 12,95 per fiets 
 
Elektrische fiets voor de hele dag        
Van 9:00 uur tot 19:00 uur        € 27,95 per fiets  
  
Funbike Tour (Vechtdaltour met GPS systeem) 
Duur 1,5 uur         € 9,95 p.p. 
 
Kickbike Tour (Vechtdaltour met GPS systeem) 
Duur 1,5 uur         € 9,95 p.p. vanaf 8 jaar 
 
Geocaching ‘the Big Five van het Vechtdal’    
Duur 2,5 uur         € 11,50 p. volw. 
          € 5,00 p.p. kind t/m 12 jaar
           
E-Trikke Tour (incl, startparcours en veiligheidshesje) 
Duur 1,5 uur (bij 10 personen of meer)      € 29,95 p.p. 
 
Rederij Peters biedt voor kleine en grote groepen leuke groepsarrangement aan. Meer informatie over onze 
groepsactiviteiten vind je op www.rederijpeters.nl. De prijslijst ´groepen´ kun je downloaden op onze website. 
 

 

Superdeal 2023 
 
Reuzenkano en Geocaching. Superleuk voor groepen vanaf 8 personen.  
Duur 3,5 uur (starten kan tot 13:00 uur)      € 16,95 p.p. normaal € 18,25 
 

 

Escape Room 
 
Escape Room Vechtdal – Pompen of Verzuipen       
Een escape room op een echt schip! ‘’De altijd gevreesde angst wordt werkelijkheid: door een aanvaring zal het schip 
binnen een uur zinken. Kunnen de matrozen de dichtstbijzijnde haven nog bereiken?’’ 
 
Duur: 1 uur (starten om: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 of 20:00 uur).   € 15,00 p.p. (bij 6 pers.) 
 
Escape Room Bush Battle Vechtdal – Expeditie Robinson     
Twee banen naast elkaar waar de strijd losbarst. Samen met jouw team ga je de strijd aan tegen een ander team of 
tegen de beste tijd. Een echte battle dus! En die kan gewoon in een casual outfit gespeeld worden, het is geen survival. 
Lukt het jullie om binnen 90 minuten te ontsnappen en de vlag te veroveren? Let the battle begin!  
 
Duur: 1,5 uur (starten om: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 of 19:00 uur).    € 19,50 p.p. (bij 8 pers. per baan) 
 
NIEUW City Game: De verboden handel  
Ontmasker de smokkelaar en haal de verboden handel terug!      
 

Duur: 1 uur          € 9,95 p.p. (bij 5 pers.) 

http://www.rederijpeters.nl/

