Voorzieningen aan boord
•
•
•
•
•
•

Passagiersruimte op het open overdekte bovendek
Houten banken
Toiletten
Reddingsvesten voor volwassenen en kinderen
Verrekijkers
Een kleine kajuit met 15 zitplaatsen

Prijzen
Rivieroevervaarten
• Volwassenen vanaf € 19,50
• Kinderen t/m 12 jaar vanaf € 9,• Kinderen t/m 4 jaar vanaf € 5,-

Varen en excursies
over de Nederrijn en Lek
Vanaf april t/m oktober 2022

Speciale vaarten
Afhankelijk van de duur van de vaart, inclusief eventuele
entreegelden en/of lunch aan boord.
• Volwassenen vanaf € 26,• Kinderen t/m 12 jaar vanaf € 14,Kindervaarten
• Volwassenen vanaf € 16,• Kinderen t/m 12 jaar vanaf € 10,Chartervaarten
Arrangementen in overleg, dus maatwerk, prijs vanaf € 695,-.
Voor alle vaarten geldt dat het meenemen van baby’s gemeld
moet worden bij de boeking.

Onze sponsors

Ondersteuning van meerdere gemeenten langs de Nederrijn en:

Toegankelijkheid
•
•
•
•
•
•

Maximaal 55 passagiers
Smalle loopplank en trappen naar kajuit en toiletten
Niet geschikt voor minder validen
Niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen
Opvouwbare wandelwagens mogelijk, vermelden bij boeking
Geleidehonden mogelijk, maar graag vooraf contact opnemen

Eten en drinken

• Behalve een boterham zijn meegenomen etenswaren niet
toegestaan
• In de kajuit zijn naast snacks ook warme en koude consumpties
verkrijgbaar

Tips

• Wij raden u sterk aan stevige (wandel)schoenen te dragen
tijdens de wandelsafari
• Afhankelijk van het weer raden wij u aan warme en winddichte
kleding aan te trekken of mee te nemen

Vriend worden?
Vrienden maken het verschil. Onze donateurs dragen bij in de
kosten van groepsvaarten met een maatschappelijk, sociaal
of educatief belang. Deze groepen zijn veelal financieel niet
draagkrachtig genoeg om de (kost)prijs van een dergelijke vaart
te betalen. Word Vriend voor minimaal € 25,- per jaar of schenk
eenmalig een bedrag. In ruil daarvoor krijgt u korting op een vaart.
Kijk op www.deblauwebever.nl voor meer informatie en het
aanmeldingsformulier of doneer op: NL74RABO 0316 021407
t.n.v. Stichting Vrienden v/d Blauwe Bever.

Info, reserveren en betalen
Informatie over ons vaarprogramma
en/of reserveren en betalen, zie onze website.
Na betaling wordt een e-ticket toegezonden,
dat dient als entreebewijs.

www.deblauwebever.nl
Stichting Rijnoevervaarten is een vrijwilligersorganisatie
zonder winstoogmerk | info@deblauwebever.nl

Het schip en de vaart

De Blauwe Bever is een stoer schip, waarop men vanaf het
open, overdekte bovendek een prachtig uitzicht heeft over de
rivier en het landschap. Het is een ware beleving van de natuur.
Tijdens de vaart gaan de passagiers met een ervaren gids
aan land en komen op plekken, die anders vanaf de rivier niet
toegankelijk zijn. Deze gebieden worden beheerd door
het Utrechts Landschap, het Geldersch Landschap en
Staatsbosbeheer.

Legenda: op avontuur over en langs de Nederrijn
De gids

Tijdens de vaart vertelt onze goed opgeleide en ervaren
gids over de cultuurhistorische locaties, de rivierloop,
bezienswaardigheden en ook over dorpen en stadjes, die we
passeren. Ongeveer halverwege de vaart wordt een wandelsafari
gemaakt in een van de natuurgebieden of wordt bijvoorbeeld
een oude steenfabriek, kasteel of fort bezocht.

Natuur en cultuur

De oevers van de Nederrijn kennen een grote variatie aan
natuur. Kwelmoerassen, kreken en geulen bieden plaats aan,
voor ons land, zeldzame planten en dieren. Door het project
‘Ruimte voor de Rivier’ is nieuwe natuur ontstaan. Langs de
oevers van de Lek liggen karakteristieke uiterwaarden en is
een eigen natuurontwikkeling gevormd bij de forten en werken
van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Deze cultuurhistorische
monumenten worden tijdens de speciale vaarten kort bezocht.

Coronabeperkingen
Om uw en onze gezondheid te waarborgen ten tijde van het
coronavirus (COVID-19) volgen wij de actuele richtlijnen (RIVM)
en die voor de passagiersvaart (CBRB). De maximumcapaciteit
van Safarischip De Blauwe Bever is onder normale
omstandigheden 55 personen. Indien coronaregels het vereisen,
wordt de capaciteit aangepast.

Opstapplaatsen

Langs de Rijn en de Lek zijn meerdere opstapplaatsen, waarvan
de vaart vertrekt, zoals Wageningen, Rhenen, Renkum, Arnhem,
maar ook vanuit Elst (u) en Wijk bij Duurstede. De adressen en
een plattegrond van deze vertreklocaties staan op onze website.

Bestemmingen

De Blauwe Bever vaart naar meer dan vijftien verschillende
natuurgebieden langs de Nederrijn en Lek. Bijvoorbeeld naar de
Blauwe Kamer, Jufferswaard, Everdingenwaard, maar ook naar
Arnhem. Beschrijvingen van deze vaarten staan op onze website.

Charters

Het schip is, inclusief bemanning, te huur voor groepen
die zijn geïnteresseerd in natuurbeleving vanaf het water.
Het schip is uitermate geschikt voor een uitje van de
personeelsvereniging, een natuurvereniging, vakgroepen
of scholen, maar ook als aanvulling op een evenement.
Er wordt in overleg met de aanvrager een passend arrangement
voor de natuur/cultuurhistorische interesse en de gewenste
catering opgesteld.

Wandelexcursie

Vertrekplaats

Monument

Vaarplan 2022
Speciale vaarten
Onze speciale vaarten hebben een specifiek doel of thema.
Meestal duren deze ook langer omdat de bestemming verder
weg ligt of omdat een bezoek aan de bestemming meer
tijd vergt. Voorbeelden zijn ‘Proef de Betuwe’, ‘De forten van
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, een ‘Midzomeravondvaart’
en ‘De herbeleving van Airborne 1944 in Arnhem’. Voor kinderen,
onder begeleiding van (groot)ouders, is er een Piratenvaart,
zoeken we paaseieren met de Blauwe Bever en varen we uit met
Professor Speurneus.
Rivieroevervaarten
Een rivieroevervaart duurt ongeveer drie uur, inclusief een
wandelsafari. In april en mei vaart de Blauwe Bever voornamelijk
één keer in het weekend en daarna meerdere dagen per week,
met uitzondering van de maandagen. Onze vaarten eindigen
altijd op dezelfde plaats waar ze ook zijn begonnen.

