Varen met de Vrouwe Stien
De Vrouwe Stien is een prachtige kotter. Met deze kotter kunt u als afdeling
(patiënten met begeleiding) binnen een GGZ instelling, als team, particulier of bedrijf
een vaardag boeken! Het vaarseizoen is van april tot oktober.
Jachthavens en routes
De Vrouwe Stien vertrekt meestal vanuit de havens: Dordrecht, Rotterdam,
Sassenheim of Westknollendam.
De route vanuit de opstaphaven kunt u bespreken met de schipper.
Enkele voorbeelden:
Vanuit Dordrecht naar de Sliedrechtse Biesbosch of de Brabantse Biesbosch,
naar Tiengemeten of het Haringvliet.
Vanuit Rotterdam over de Maas naar de Molens van Kinderdijk, Vlaardingen
of de Hollandsche IJssel of Gouda.
Vanuit Sassenheim over de Kagerplassen en eventueel naar het
Braassemermeer.
Vanuit Westknollendam over het Alkmaardermeer, naar de Zaanse Schans of
de Kaasmarkt van Alkmaar.
U komt op eigen gelegenheid en eigen kosten naar de afgesproken jachthaven. De vaardag eindigt in de
jachthaven van vertrek.
Activiteiten
In overleg met de schipper is het mogelijk om activiteiten te doen, zoals: een wandeling, een bezichtiging,
zwemmen, picknicken of barbecueën.
Begeleiding
Er is ruimte aan boord voor 12 mensen, inclusief de schipper.
Indien u vaart met patiënten, houdt u dan rekening met het aantal
begeleiders dat meegaat.
Voorzieningen
Voor eten en drinken dient u zelf te zorgen (denk ook aan de
schipper). Koffie, thee en voorzieningen voor het bereiden van
maaltijden zijn aan boord. Ook is er een radio en Cd-speler.
Kosten
Een vaardag voor een afdeling (patiënten met begeleiding) van een GGZ instelling kost € 150, -.
Dat geldt voor reserveringen van zowel binnen als buiten de Parnassia Groep.

Een vaardag voor een team van een GGZ instelling, een particulier of bedrijf kost € 400, -.
Dat geldt voor reserveringen van zowel binnen als buiten de Parnassia Groep.
NB:
Voor reserveringen door groepen binnen de Parnassia Groep geldt: prijzen zijn vrijgesteld van BTW.
Voor reserveringen door groepen buiten de Parnassia Groep geldt: prijzen zijn incl. 6% BTW.

Reserveren
Een vaardag reserveert u door op de site www.vrouwestien.nl het reserveringsformulier in te vullen.
Daarna ontvangt u per mail een contract met de reserveringsbevestiging, huurvoorwaarden en betalingscondities.
Meer informatie vindt u op: www.vrouwestien.nl
Vragen en/of tips kunt u mailen naar: vrouwestien@parnassiagroep.nl

Veel plezier en een behouden vaart!

