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De mogelijkheid om van het unieke vaarplezier te
genieten zonder zelf een jacht te hoeven bezitten.
Deze bedrijven helpen u bij de ideale invulling van
uw vaarvakantie of vaaruitje.

1
2
3
4

TORNADO SAILING
De Stienplaat 5
8754 HE Makkum
+31 (0)515-559260
info@tornado-sailing.nl
www.tornadosailing.nl
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HART VAN FRIESLAND
Eastwei 8
8624 TG Uitwellingerga
+31 (0)515-559444
info@hartvanfriesland.nl
www.hartvanfriesland.nl
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Ontdek Friesland, het IJsselmeer en/of de
Waddenzee met een boot van Tornado
Sailing. De verhuur gebeurt vanuit het
gezellige Friese dorp Makkum. De boten
zijn allemaal van een recent bouwjaar en
beschikken over een plotter, kachel en de
benodigde inventaris. U bent dus verzekerd
van een zorgeloze vakantie op het water in
of buiten Friesland.

De vloot

Nieuwe motor- en zeilboten en
catamarans voor 4 tot 10 personen.

Met Uitwellingerga, een pittoresk
dorpje nabij Sneek, als startpunt en
de open verbinding naar onder meer
Grou, Prinsenhof, Terherne, Lemmer
en het Heegermeer ligt Friesland
aan uw voeten! Zonder bruggen en
sluizen. Daarbij bieden we ruime
parkeergelegenheid, geven we altijd
een persoonlijke instructie en zorgen we
dat de koffie klaar staat. Kortom: een
optimale vakantiebeleving.

De vloot

2x Valkkruiser 12.60, 4-6 pers,
met boeg- en hekschroef.
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WORKUMER JACHTVERHUUR
Parallelwei 7
8711 CH Workum
+31 (0)515-745566
verhuur@workumerjachthaven.nl
www.workumerjachtverhuur.nl

Workumer Jachtverhuur verhuurt goed
onderhouden motorboten die - mede
dankzij de lage doorvaarthoogte uitstekend geschikt zijn om de Friese
meren te ontdekken. Daarbij zijn deze
zeer stabiele en ruime boten ook voor een
onervaren schipper goed te besturen. U
vindt ons in de Workumer Jachthaven,
de ideale uitvalbasis om het Friese
merengebied te verkennen.

De vloot

Verschillende Doerak en Hellingskip
motorboten voor 2 tot 6 personen.

Varen in Friesland? Ottenhome Heeg
biedt al sinds 1984 volop vaarplezier.
U heeft keuze uit een ruim assortiment
aan zeiljachten, motorjachten en sloepen
van bekende merken zoals Jeanneau,
Beneteau, Rivercruise, Linssen Yachts,
Oostvaarder, Sunhorse en natuurlijk de
Polyvalken. Bij Ottenhome Heeg bent u
verzekerd van jonge, schone en veilige
boten. Arrangementen zijn ook mogelijk.
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OTTENHOME HEEG
Draei 3
8621 CZ Heeg
+31 (0)515-442898
info@ottenhomeheeg.nl
www.ottenhomeheeg.nl

De vloot

Zeilboten, motorboten en sloepen in
diverse formaten.

9
7
CENTERPOINT CHARTERS
De Draei 31
8621 CZ Heeg
+31 (0)515-426642
info@centerpoint.nl
www.centerpoint.nl
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Botenverhuur Friesland? Bij Centerpoint
Charters kunt u terecht voor comfortabele
motorboten en luxe motorjachten voor een
bootvakantie in Friesland en Overijssel.
Met het gezin of met vrienden een paar
dagen over de Friese wateren zwerven,
uw mobiele onderkomen altijd dichtbij en
voorzien van alles wat u nodig heeft voor
een ontspannen verblijf - bij ons vindt u
zeker de passende boot.

De vloot

Motorboten, motorjachten en sloepen
in verschillende modellen en prijzen.

bieden duur?
u de keuze
Een eigenWij
zeiljacht

uit verschillende

Niettype
bijjachten,
ons! onder andere van Bavaria.

8
LE BELLE CHARTERS
Strandweg 2
1131 PM Volendam
+31 (0)299-406019
info@lebellecharters.com
www.lebellecharters.com

Onze Als
zeiljachten
u wél graag eenzijn
eigenklasse schepen
jacht wilt,
niet
die alles
aanmaar
boord
hebben, zowel met
voldoende tijd heeft om er
betrekking
tot comfort als nautische
regelmatig gebruik van te
techniek
enis ons
veiligheid.
De zeilboten zijn
maken, dan
Buy and
concept echt
zeerCharter
compleet
enietsbrandschoon.
voor u.

DeNaast
vloot
een aantrekkelijke

13korting
verschillende
zeiljachten
voor 6 of 8
op de aanschaf van
het
schip ontvangt u ook nog eens
personen.
verhuuropbrengsten.

Zo wordt een eigen zeiljacht
bezitten wel heel aantrekkelijk!

JACHTVERHUUR P.A. VAN DER LAAN
Vrouwgeestweg 71
2481 KM Woubrugge
+31 (0)172-518113
info@laanyacht.nl
www.laanyacht.nl

De vloot

21 schepen van 2 tot 8 pers.
Voor onervarenen en gevorderden.
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JACHTMAKELAARDIJ DE MAAS
Jan Klingenweg 3
5335 JK Alem
+31 (0)418-663236
zeiljachtverhuur
info@jachtmakelaardij-demaas.nl
cwo zeilschool
www.jachtmakelaardij-demaas.nl
jachtservice
evenementen
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JACHTWERF GRUNO
Reitdiepskade 19
9974 PJ Zoutkamp
+31 (0)595-402057
jachtwerfgruno@cs.com
www.gruno-motoryachten.com
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Ervaar het gemak van het huren
van een Gruno motorjacht. Vanuit
Zoutkamp ontdekt u bijvoorbeeld
het Lauwersmeergebied, Friesland
en Groningen. Alle jachten zijn CEgecertificeerd, compleet uitgerust en in
goede technische staat. De uitstekende
vaareigenschappen en service zorgen
voor ongeëvenaard vakantieplezier.

De vloot

Vijf Gruno motorjachten voor 4 tot 8
personen.
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JACHTCHARTER HOEKSTRA
Feantersdyk 10
9264 TN Earnewâld
+31 (0)511-539292
info@hoekstra-jachtcharter.nl
www.hoekstra-jachtcharter.nl

De kruisers zijn mooie en praktische
ingedeelde stalen kruisers. Onze jachten
zijn speciaal gebouwd voor verkenning
van de binnenwateren. Vanuit het hart
van Friesland, Earnewâld, bent u gelijk
in het nationaal park ‘de Alde Feanen’.
Van daaruit kunt u door heel Friesland,
Groningen en/of Drenthe varen. Geen
ervaring? Geen probleem! U krijgt gratis
uitleg over de boot en een gratis proefvaart.

De vloot

13 kruisers van 7.80 m. voor
2 pers. t/m 14.50 m voor 9 pers.
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BOOT HUREN?
BOEK NU UW VAARVAKANTIE
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In een open sloep genieten van al
het moois wat de natuur u te bieden
heeft. Varend vanaf onze thuisbasis in
am
end
Alem (45 km
vol van Nijmegen, 50 km van
ina
mar
Eindhoven
en 15 km van Den Bosch)
kuntBeluof onder
e-mail ons meer
voor meernaar verschillende
informatie en een
recreatiegebieden
zoals de Zandmeren
persoonlijke offerte.
of de Lithse Ham.
Le Belle Charters
De vloot
Marina Volendam

Sloepen.
0299-406019

info@lebellecharters.com
www.lebellecharters.com
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Zelf varen op een motorjacht. Ook
mogelijk zonder ervaring. Vooraf
instructies + vaarles. Onze afvaart is in
Woubrugge (ZH), midden in het grootste
waterrijkste gebied van Nederland. Een
ideaal uitgangspunt voor diverse routes
afwisselend door de natuur (Westeinder
Plassen, Kagerplassen, Nieuwkoopse
Plassen etc.) en historische steden (zoals
Haarlem, Gouda, Delft en Amsterdam).
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