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Vaartocht met schip "De Jonathan"
Algemeen
Het schip "De Jonathan" is een vrachtschip wat speciaal verbouwd is tot een schip met ongekende mogelijkheden voor gasten met een beperking.
En het leuke is; met dit schip kun je geweldige één- en meerdaagse vaarttochten maken!
De 4-daagse vaartochten kunnen alleen door gezelschappen van maximaal 10 personen ( inclusief begeleiders) worden geboekt.
De dagtochten kunnen wel individueel geboekt worden.
"De Jonathan" is een schip dat van alle gemakken is voorzien. Zo kun je ongedwongen genieten van de vaart en de omgeving, met leuke sociale
contacten en weer thuiskomen met de mooiste belevenissen1
Een echte wauw! vakantie voor gasten met een beperking en hun begeleiders (ouders), op deze manier kun je zorgeloos het water op gaan!
Je kunt met je eigen groep kiezen voor een 4-daagse vakantievaartocht of voor een dagtocht.
Op 2 data is het voor de 4-daagse vaartocht ook mogelijk individueel te boeken.
Er zijn verschillende 4-daagse vakantievaartochten:
Tocht 1
Maandag vertrek naar Hanzestad Kampen, hier kun je gezellig de stad in.
Dinsdag varen ze vroeg weg om in de middag in Harderwijk aan te komen, hier kun je bijvoorbeeld het Dolfinarium bezoeken.
Woensdag naar Urk, waar je lekker een visje kunt scoren en kunt genieten van het mooie vissersplaatsje.
Donderdag vaart de boot terug naar Hasselt en komt hier om 16.00 uur weer aan.
Tocht 2
Maandag vaartocht naar het prachtige Zwolle, waar de boot blijft liggen voor de overnachting.
Dinsdag vaartocht van Zwolle naar het mooie Kampen, waar je gezellig de stad in kunt.
Woensdag gaat de reis naar Urk.
Donderdag vaartocht terug naar Hasselt. Op deze reis worden Zwolle, Kampen en Urk uitgebreid bezocht.
Tocht 3
Maandag gaat de vaarroute naar Kampen, waar de overnachting is.
Dinsdag vaart de boot naar Lelystad. Hier kun je de Batavia werf en Bataviastad Outlet bezoeken.
Woensdag zet de boot koers naar Urk, hier is ook de overnachting.
Donderdag vaart de boot terug naar Hasselt, de thuishaven.
Je kunt als gezelschap zelf zorgen voor het eten, drinken en koken tijdens deze tochten. De stichting kan ook zorgen voor een kok die als gastheer of
als gastvrouw functioneert.
Zorg je zelf voor het eten, drinken en koken (dit is dan tevens voor de bemanning) dan bedraagt de prijs 300,- per persoon. Verzorgt de Stichting het
eten, drinken en koken dan bedraagt de prijs 340,- p.p.
Open inschrijving
17 - 20 juni: Harderwijk
16 - 19 september: Lelystad
Tijdens deze twee weken is het mogelijk om deze vaartocht individueel te boeken. Voor eventuele begeleiding dient u zelf zorg te dragen.
NB: De schipper heeft de vrijheid om de route van de vaartocht op basis van weersomstandigheden te wijzigen.
Dagtochten
Op vrijdag gaat de tocht door het stroomgebied van de IJssel en het Zwarte Water.
Het schip vaart om 10.00 uur uit Hasselt en zet koers richting Zwolle. Onderweg wordt gezorgd voor koffie, thee en wat lekkers. Daarna gaat de boot
door de sluis de IJssel op en door naar Kampen. Het mooie stadsbeeld doemt op!
De lunch wordt inmiddels geserveerd aan boord met een stevige soep en diverse lekkere verse broodjes.
Vervolgens vaart het schip de IJssel verder af en steekt door naar het Zwarte Water en Ramspol. Via Zwartsluis gaat de koers naar Hasselt. Tegen
16.00 uur is het tijd voor het afscheid en gaat iedereen weer huiswaarts.
Met de dagtocht kunnen maximaal 12 gasten mee en bedraagt de prijs voor het hele gezelschap 350,- all-in.
Vanaf maandag 6 mei 2019 kan het schip de Jonathan worden geboekt. Het seizoen zal sluiten op vrijdag 27 september 2019.
Vertrek 4-daagse vaartochten vanaf maandag 11.00 in de thuishaven Hasselt.
Vanaf 09.30 uur kunnen de gasten inchecken. Tijdens de geplande vaarroute zal er worden aangelegd in verschillende plaatsen. Hier is dan ook tijd
om deze plaatsen te bezoeken. Per aanlegplaats is voor je in kaart gebracht wat de bezienswaardigheden zijn. Uiteraard ben je als gast volledig vrij in
de activiteit die je aan wal wilt ondernemen. Als je daar hulp bij nodig hebt geef dat dan van te voren door. Op donderdag meert het schip rond 16.00
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uur weer aan in de thuishaven Hasselt en is je wauw! vakantie ten einde, een vakantie waar je nog vaak op terug zult kijken.

Accommodatie
De Stichting
Het schip de Jonathan is in de afgelopen zeven jaar, door en met vrijwilligers, verbouwd tot een schip met ongekende mogelijkheden voor gasten met
een beperking. Een schip en bemanning die de gasten en hun begeleiders een echt vakantiegevoel geven!
De vaartochten die worden georganiseerd zijn 4-daags vaartochten (maandag - donderdag) en een wekelijkse dagtocht op vrijdag.
Het schip kan voor een 4-daagse vaartocht alleen voor gezelschappen van maximaal 10 personen (inclusief begeleiders) worden geboekt.
Gezelschappen dienen hun eigen begeleiders mee te nemen. Zelf inkopen doen, je eigen potje koken, alles is bespreekbaar.
Het schip heeft vijf tweepersoonshutten. Iedere hut heeft een eigen was-, douche- en toiletgelegenheid.
Twee hutten zijn rolstoeltoegankelijk en beschikken over een tillift. Benedendeks bevinden zich de salon, kombuis en toilet voor gezamenlijk gebruik.
Een wasmachine en droger zijn in een aparte ruimte aanwezig. Al deze ruimten zijn van alle gemakken voorzien en rolstoeltoegankelijk via trapliften.
Het bovendek is beschut tegen zon en regen, en via een traplift bereikbaar.
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