Schipcharter 2022
REDERIJ LIMBURGIA NV
SCHEEPVAARTKAAI 5D – HASSELT
limburgiacruises@gmail.com / 0475/954078 ** 0477/349852

PASSAGIERSSCHIP CHARTEREN
Een passagiersschip huren is altijd een unieke ervaring. Of het nu gaat om een
personeelsfeest, doopfeest, communie, bruiloft, jubileum, verjaardag of reünie,
er is altijd wel een reden te verzinnen om ons schip af te huren om uw feest te
houden. Van een eenvoudig hapje tot een compleet diner, onze keukenbrigade
staat garant voor een smaakvolle tocht. Wij zullen ervoor zorgen dat uw feest
een feest wordt waar u en uw gasten nog lang over na zullen praten.
Wij hebben diverse mogelijkheden voor het vieren van uw feest op het water.
Dit vindt u in deze brochure. Zo komt u alles te weten over een schip huren. U
kunt natuurlijk ook even langskomen waar u meteen een rondleiding op het
schip kunt krijgen. Maak hiervoor wel even een vrijblijvende afspraak.
Al 25 jaar lang zijn wij uw partner in gastvrijheid
U kunt ons altijd contacteren
0475-954078 Michel of 0477-349852 Stefan
E-mail : limburgiacruises@gmail.com

Charterprijzen 2022
Onze prijzen zijn vertrek vanuit Hasselt Terminal en incl. :
Gebruik van het schip incl. 30 min. In – en 30 min. Ontscheping
Verplichte Crew tem 50 passagiers / Verzekering & tax / Aankleding tafels

2u durende vaart

600 €

3u durende vaart

850 €

4u durende vaart

1000 €

Dagcruise Kanne

1700 €

(4u heen + 4u terug + 3u vrije tijd)
Dagcruise Maastricht (Zutendaal)

1850 €

(3u30 heen + 3u30 terug+ 3u vrije tijd)
Dagcruise Luik (Zutendaal)

1850 €

(3u45 heen + 3u45 terug + 3u vrije tijd)
Lege transferkosten of stilliggen

95 € per uur

Stoffen tafellinnen + servetten

15 € per tafel (6p)

Extra verplichte bemanning (vanaf 50 personen)

25 € per uur/p/p

Catering 2022

Onze eigen catering die al meer dan 32 jaar garant staat voor service en
kwaliteit biedt u ruime keuze in catering aan boord van ons schip.
In onze 2 compleet uitgeruste keukens aan boord wordt alles vers a la minute
klaar gemaakt. Dat verschil proef je ! gaande van aperohapje tot diner, buffet,
barbecue, paëlla, ..... alles kan.
The hungry chef zorgt voor uw kers op de taart.

Dranken 2022

U wilt uw gasten natuurlijk ook voorzien van de nodige dranken.
U kunt opteren voor een all-in of per verbruik.
RECEPTIE :
- 1u : prosecco , wijn, bier, fris, koffie, thee
- 2u : prosecco , wijn, bier, fris, koffie, thee

12 € p/p
19 € p/p

DRANKENFORFAIT (vanaf 30 personen)
- 4u : 22 € p/p
- 5u : 24 € p/p
- 6u : 28 € p/p
- Per extra uur forfait 5,00 € p/p
Dranken : wijn, bier, fris, koffie, thee
DRANKENFORFAIT (vanaf 30 personen)
- 4u : 28 € p/p
- 5u : 32 € p/p
- 6u : 35 € p/p
- Per extra uur forfait 8,00 € p/p
Dranken: Prosecco, wijn, bier (Cristal, Kriek, Grimbergen, Duvel)
Voor kinderen -12 jaar worden de dranken per verbruik aangerekend
Brengt u zelf uw wijnen / champagne mee dan rekenen wij een kurkgeld van
4,50 € per stuk aan.

ANIMATIE

Geef je je feest graag een extraatje doormiddel van wat animatie toe te
voegen, wij helpen je graag verder op weg.
-

Dj incl. Installatie
Typetjes
Casino
Decor
Accordeonist
Tafelgoochelaar
Ballonenclown
Kinder grime

vanaf 450 € (5u)
vanaf 750 €
vanaf 800 €
vanaf 250 €
vanaf 300 €
vanaf 125 €
vanaf 125 €
vanaf 150 € 2u

Aan boord hebben wij zelf een muziekinstallatie voor achtergrondmuziek,
draadloze micro, tv’s voor projectie.
Deze kunnen gratis gebruikt worden.

SCHIP speficiaties
Passagiersschip Limburgia is een dagpassagiersschip met alle voorzieningen
waardoor het gerust een varend restaurant mag genoemd worden. Het schip
beantwoord aan alle nieuwe strenge eisen van de europese wetgeving voor
binnenvaart.
Welke voorzieningen zijn er:
-

Ruime bar met groot assortiment koude en warme dranken (barista)
Uitgebreide keuken met steamer, fornuis, friteusse, ijsblokjesmachine, ...
Koelcel
Vriezers
Toiletten dames en heren apart
Geluidsinstallatie met draadloze micro
4 Flatscreen tv’s
Houten vloer
Dansvloer
Stoelen met stoffen zit en rugleuning
Gordijnen om het schip te verduisteren
Zonnedeck met ruim terras
EHBO post / AED (volw + kind)

Kortom, alles wat nodig is voor een comfortabele mini cruise

