BIJ TE BOEKEN OPTIES:
LUXE BOOT:
Naast onze 2 compleet uitgeruste karperboten hebben we nu ook een nieuwe luxe boot
liggen. Wat is het verschil? Hogere tent waardoor je kan staan, klein keukenblok,
buitendouche, standaard koelkast, usb aansluiting in je bed. Wil jij een chille upgrade?
Prijs: € 150,-

FRIS DE BOOT OP:
Het is een mogelijkheid om een dag eerder naar de Lot te komen en bij ons in de tuin te
overnachten in een luxe 2persoons tent aan het water inclusief avondmaaltijd + ontbijt op
zaterdagochtend. Je kan dan zelfs al een hengeltje uitgooienJ
Prijs: € 40,- p.p.

AAS:
We hebben aan de hand van onze ervaringen met de rivier een eigen bol laten samenstellen
die het goed doet op de rivier. En handig dat je niet je eigen bollen mee hoeft te nemenJ
Prijs: 25 kg € 5,75
Prijs: vanaf 50 kg € 5,50
Prijs vanaf 100 kg € 5,25

KANT EN KLARE TIJGERS:
Wil je naast je bollen ook graag tijgers? Wij bereiden ze kant en klaar op locatie!
Prijs: € 2,75 per kilo

TRAILEREN NAAR EEN ANDER STUWSTUK:
Het is mogelijk om de boot op de trailer naar andere stuwstukken/meren te brengen. De
prijs is afhankelijk van de plek waar de boot wordt heen gebracht.
Vanaf € 150,-.

KOELKAST OP GAS:
Lekker koude drankjes op een warme dag en al je eten koel bewaren? Onmisbaar!
Prijs: € 40,- per week

BOEIENSYSTEEM:
Op de Lot vindt je één en al obstakels, hiervoor hebben wij het boeiensysteem wat dan erg
goed van pas komt! Als je er voor kiest om dit te nemen dan adviseren wij 3 systemen te
nemen, 2 voor de buitenste hengels en 1 reserve.
Prijs: € 10 per systeem.

VOORVOEREN:
Goed voorbereidde start? Wij kunnen meerdere plekken een paar dagen van te voren
aanvoeren zodat je alvast een voorsprong hebt.
Prijs: 25,- (2 plekken voorvoeren op 1 dag) exclusief bollen.

END TACKLE:
Handig al je end-tackle spullen hier gewoon te kopen zodat je gelijk kan kijken wat je nodig
hebt en de boot mee op krijgt.
Prijs: afhankelijk van de spullen

RAPTOR RUBBER BIJBOOT VAN 3 METER:
Wil je graag een grotere en stabielere bijboot? Dan kan je ipv de Fun Yak onze raptor boot
meenemen.
Prijs: € 70,-.

