Data en tarieven 2017
Het kanovaren op de rivier de Ourthe is bij RHM BuitenSport bijna het gehele jaar
mogelijk. Dit zowel voor individuele inschrijvingen als inschrijvingen van groepen.
Starttijd en opstapplek worden in overleg afgesproken.

ARDENNEN KANOADVENTURE
Een Kanotocht vol actie en avontuur!
Kanovaren in de Belgische Ardennen!
Wij hebben voor u de keuze uit een korte of lange kanotocht op een ongevaarlijk
beginners traject. De kanotocht begint met een korte instructie op de kant door
onze instructeur en daarna is het aan u om zelfstandig “droog” het eindpunt te
behalen. Eerst nog wat onwennig en zoekend naar het evenwicht maar snel daarna
op weg naar de eerste stroomversnellingen en watervallen.
Wildwaterkanoën
Kanovaren op de rivier de Ourthe.
Wij hebben verschillende opstapplekken tussen
La Roche-en-Ardenne en Durbuy. Afhankelijk
van het seizoen en de waterstand bekijken
wij waar u het beste kunt starten. Meestal
wordt er gevaren tussen Noiseux en Durbuy.
U kunt voor uw kanotocht kiezen uit een
kort of lang traject. De korte kanotocht
is ca. 7 kilometer lang en duurt ongeveer
1-2 uur. De lange kanotocht is ca. 14 kilometer lang
en neemt ongeveer 3-5 uur in beslag. Voor uw kanotocht
heeft u de keuze uit 1- en 2 persoonskajaks. Graag horen
wij uw voorkeur voor een 1- of 2 persoonskajak bij uw reservering.
Uiteraard zorgen wij voor vervoer terug naar de startlocatie.
Reserveren
Kanovaren is een zeer gewilde activiteit in de Ardennen. Om teleurstellingen te
voorkomen is reserveren gewenst.

Korte tocht ca. 7 km:
groepen vanaf 13 personen:

€
€

15,00 p.p.
13,50 p.p.

Starten met de korte tocht
kan tussen 10:00 - 15:00 uur

Lange tocht ca. 14 km:
groepen vanaf 13 personen:

€
€

19,50 p.p.
17,50 p.p.

Starten met de lange tocht
kan tussen 10:00 - 12:00 uur

Inclusief
Deze prijzen zijn inclusief een korte kantinstructie, gebruik van een éénpersoons- of
tweepersoons kajak, peddel, zwemvest en vervoer terug naar de opstapplek.
Exclusief
BTW (mits van toepassing), gebruik kano-emmer (€ 2,50), huur wetsuit, een reisen ongevallenverzekering met buitensportdekking en € 9,50 reserveringskosten.
Optioneel
Gebruik van waterdichte kano-emmer (€ 2,50 per stuk) en indien gewenst kunt u bij
ons een beschermend wetsuit (rubber pak) huren, deze kosten € 4,50 p.p. Een
wetsuit wordt echter pas gebruikt als de temperaturen wat lager liggen. In de zomer
zal een wetsuit daarom vaak te warm zijn. Het gebruik van een wetsuit dient vooraf
te worden gereserveerd. U kunt voor € 1,00 p.p.p.d een reis- en ongevallenverzekering met buitensportdekking afsluiten, excl. € 4,50 poliskosten.
Ook kunt u (tegen meerprijs) ervoor kiezen om de instructeur met u mee te laten
varen. Hij zal u dan de fijne kneepjes van het kanovaren bijbrengen. Standaard gaan
wij er van uit dat u zonder instructeursbegeleiding onze trajecten vaart.

Catering
Het is mogelijk om uw kanotocht af te sluiten met een gezellig barbecuebuffet of om
tussendoor te genieten van een lekker lunchpakketje. (mogelijk vanaf 6 personen)
Lunchpakketje:
2 broodjes: € 8,50 | 3 broodjes: € 9,50

Barbecuebuffet:
Vlees: € 19,50 | Vlees en Vis: € 23,50

Vraag ons gerust naar de vele mogelijkheden die wij u hiervoor kunnen bieden.
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