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Mogelijkheden en Tarieven 2018 –  Rondvaarten 
 
Reguliere afvaarten (van 1 maart tot 1 december): 
 

 

Rondvaart Ommen - Stuw Vilsteren v.v. (85 minuten) 
 
Een tocht door de prachtige natuur van het Overijsselse Vechtdal naar de oude sluis en stuw van Vilsteren. 
De weidelanden en oude rivierarmen die u onderweg tegenkomt, zijn een broedplaats voor veel weide- en 
watervogels.  
Af en toe laat zelfs een groep ooievaars zich bewonderen. Met recht: het Vechtdal op zijn mooist.  
 
Tijdens de boottocht wordt er verteld over het verleden en heden van Ommen en het Vechtdal.  
  

Vertrektijden: 
Dagelijks: 13:30 uur en 15:00 uur (donderdagen in juli/augustus alleen om 14:30 uur).  
 
Voor alle afvaarten geldt een minimum deelname van 25 volwassenen of overeenkomstige kostprijs. 
Voor actuele vertrektijden kunt u bellen met (0529) 45 19 24 of kijken op www.rederijpeters.nl 

  
Prijzen: 
Volwassenen         € 9,00 p.p. 
Kinderen t/m 12 jaar (met gratis KinderPakket)     € 5,50 p.p. 
 

Leuke extra: 
Stadswandelingboekje ´stad en ambt Ommen´ (1 uur)    € 1,00  
          per boekje 

 

 

 

Rondvaart Ommen - Markt Dalfsen v.v. (180 min. varen & 75 min. stop in Dalfsen) 
 
Op donderdagen in de maanden juli en augustus varen we met ons schip ´Queen of Vechtvalley´ door de 
prachtige natuur van het Overijssels Vechtdal naar het gezellige dorpje Dalfsen. 
 
Onderweg wordt u geschut bij de monumentale sluis van Vilsteren, een belevenis op zich. Vervolgens vaart het 
schip langs het landgoed Rechteren naar Dalfsen. In Dalfsen meert ons schip aan en heeft u ruim de tijd om de 
gezellige warenmarkt te bezoeken of om op één van de gezellige terrasjes neer te strijken. 
 

Vertrektijden: 
Donderdagen in juli/augustus: 9:45 uur vanuit Ommen.  
    

Prijzen: 
Volwassenen         € 14,50 p.p. 
Kinderen t/m 12 jaar (met gratis KinderPakket)     € 9,50 p.p. 

 

 

http://www.rederijpeters.nl/


Postadres: Steenoever 1 7731 PW Ommen 
Telefoon:  (0529) 45 19 24 
E-mail:  info@rederijpeters.nl 
Website:  www.rederijpeters.nl  

 

 

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groepstochten (rondvaarten) 
 
Voor groepen vanaf 40 volwassenen geldt er een korting van € 1,00 p.p. bij contante betaling. 
Voor groepen kan in overleg op afwijkende vertrektijden gevaren worden (bijvoorbeeld 10:30 uur of 12:00 uur). 
Bent u op zoek naar een leuk groepsuitje? Bekijk dan ook eens onze prijslijst ´groepsactiviteiten´. 

 
 
 

 
 

Wat u verder nog moet weten 
 
Ons passagiersschip ´Queen of Vechtvalley´ biedt ruimte aan ongeveer 140 personen. De salon biedt plaats 
aan 70 personen en op het zonnedek (boven) kunnen ruim 70 personen zitten. Voor de reguliere afvaarten 
geldt een minimum deelname van 25 volwassenen. Voor groepen vanaf 10 personen is reserveren mogelijk.  
Bent u met minder personen? Neem gerust contact op. Wellicht kunnen wij u toch een rondvaart aanbieden. 
 
Aanwezig aan boord: 
 

- Het schip is rolstoeltoegankelijk en aan boord is er een invalidentoilet aanwezig. 
- Onze gezellige salon is verwarmbaar en beschikt over een compleet uitgeruste bar. 
- Aan boord is een audio-installatie met draadloze microfoon aanwezig (alleen te gebruiken bij een boothuur). 

 
Waar: 
 

- Al onze reguliere afvaarten en speciale tochten vertrekken vanuit Zwolseweg 4, 7731 BC te Ommen.  
Kijk voor de routebeschrijving op www.rederijpeters.nl/route 
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Mogelijkheden en Tarieven 2018 –  Rondvaarten 
 
Groepstochten en Boothuur: 
Ons passagiersschip ´Queen of Vechtvalley´ is een ideale locatie om er met een groep op uit te varen. Wij 
denken graag mee om uw persoonlijke wensen in een feestelijke cruise of gezellige rondvaart te verwerken. 
Hieronder vindt u alvast een aantal mogelijkheden van verschillende activiteiten in combinatie met een reguliere 
rondvaart. 
 

 
Rondvaart en Funbike Tour (min. 20 volw.)         € 18,50 p.p. 

          
Met de hele familie of het bedrijf een leuke middagactiviteit. Het relaxed genieten aan boord van onze 
rondvaartboot wordt gecombineerd met de actieve Funbike Tour (ligfietsen). Een ideaal arrangement voor 
mensen die gezellig bij willen kletsen, maar ook graag iets actiefs willen doen!  
 

 
 

 
Rondvaart en luxe BBQ Buffet in Finse Kota (min. 20 volw.)       € 48,50 p.p. 

         € 30,25 kind. t/m 12 jaar  
 
Heerlijk varen op de Overijsselse Vecht en daarna lekker barbecueën in onze gezellige Finse Kota’s (3 uur, 
incl. vrij drinken). Dit programma is bij zowel goed als minder weer zeer geschikt.  
 

 
 

 
Combitocht: Rondvaart en Paardentram,     € 27,50 p.p. 

inclusief matrozenlunch (min. 25 volw.)    € 22,00 kind. t/m 12 jaar  

 
s’ Middags om 13:00 uur wordt u bij Rederij Peters gastvrij ontvangen aan boord van ons schip ´Queen of 
Vechtvalley´ met een matrozenlunch. Vervolgens varen we vanuit Ommen naar de monumentale sluis en stuw 
van Vilsteren, een tocht door het natuurrijke Vechtdal Overijssel. Weer terug in Ommen staan de paarden al te 
trappelen voor een gezellige tocht door de Giethmense Hooivelden. 
 

 
 

 
Rondvaart en Geocaching (min. 20 volw.)       € 23,50 p.p. 

         € 13,50 kind. t/m 12 jaar  
 
Om 13:30 uur vertrekt u met de rondvaartboot voor een mooie tocht over de Vecht. Tijdens de tocht 
verwelkomen wij u met koffie en cake. Daarna gaat u bij Geocaching samen met uw team en met behulp van 
een GPS op zoek als echte Park Ranger! Ondertussen komt u verschillende puzzels, hints en vragen tegen. 
 

 
 

 
 Rondvaart en High Tea (min. 20 volw.)       € 24,00 p.p.  

         € 19,50 kind. t/m 12 jaar 
 
  Om 13:30 uur of 15:00 uur vertrekt u met de rondvaartboot voor een mooie tocht over de Vecht.  
  Tijdens de vaart wordt er een heerlijke high tea geserveerd. 
 

 
Wanneer u aansluit bij een bestaande reguliere afvaart zijn sommige bovenstaande arrangementen ook mogelijk 
met minder personen. 
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Boothuur 
 
Heeft u iets te vieren en zoekt u hier een bijzondere locatie voor? Wij bieden u twee mogelijkheden om het schip 
exclusief voor uw gezelschap af te huren. 

  

 
Boothuur “Queen of Vechtvalley”    1,5 uur    € 595,00 
Verlenging per half uur        € p.o.a. 
 
’s ochtends/’s middags (vertrektijd 10:30 uur, 12:00 uur, 13:30 uur of 15:00 uur)  
  
Uitermate geschikt ter afsluiting van een dag vergaderen of als locatie voor uw huwelijksreceptie. Tijdens een 
riviercruise kunt u gebruik maken van onze ruime cateringmogelijkheden.   

 
 

 
Boothuur “Queen of Vechtvalley”   3 uur    € 795,00 
      1 uur extra (incl. vrij drinken) € 9,95 p.p. 
 
Wanneer u ons schip afhuurt voor 3 uur dan kunt u dit prima combineren met een van onze buffet-
arrangementen.  
 
Tarieven gelden vanaf 17:00 uur. Tussen 12:00 uur en 17:00 uur kunt u het schip tegen meerprijs afhuren. 

 
 
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van maximaal 68 personen. Bent u met meer 
personen? Dan maken wij graag een voorstel op maat. De verwarmde salon is geschikt voor 70 personen en op 
het zonnedek is plaats voor ruim 75 personen. 

 
Wanneer u ons passagiersschip afhuurt voor uw privé-aangelegenheid wordt het schip sfeervol aangekleed.  
 

 

Voordeelarrangement 2018 Barbecue-Boot: varen en BBQ’en  
 

Voorbeeldprogramma        € 49,95 p.p.  
 
17:00 uur: 
De gasten stappen aan boord en we varen met ons partyschip naar de sluis en stuw van Vilsteren. Aan boord 
genieten jullie van een BBQ buffet , onze BBQ-chef zorgt voor een perfect stuk vlees. Tijdens de cruise kunt u 
drankjes aan de bar verkrijgen. 
 

19:30 uur:  
Terug in Ommen meren we aan en sluiten we de avond af met een kopje koffie/thee. 
 

20:00 uur:  
De gasten vertrekken van boord, einde programma. 
 
Bovenstaand programma is gebaseerd op 40 personen. Bent u met meer of minder personen? Dan rekenen wij 
graag het één en ander voor u door. 
      

 
Thema’s 
Naast de huur van ons schip en de diverse cateringmogelijkheden kunnen wij u ook een verdere invulling van de 
riviercruise aanbieden. Denk hierbij aan: 
 
- Een wijnproeverij of High Tea aan boord. 
- Een gokje wagen op onze CasinoBoot of lachen om de muzikale kwaliteiten van uw baas aan boord van de 

KaraokeBoot.  
- Een jazz-muzikant, salsabandje of accordeonist aan boord. 
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Eten & drinken: 
Aan boord van ons schip beschikken we over een goed uitgeruste bar. Tijdens een rondvaart kunt u heerlijk 
genieten van bijvoorbeeld een kopje koffie met boerencake. Naast een koffietafel, verzorgen wij graag uw lunch 
of een High Tea. In samenwerking met gerenommeerde cateraars verzorgen wij ook luxe buffetten aan boord. 
Hieronder vindt u een greep uit de mogelijkheden. 
 

Tijdens reguliere afvaarten (vanaf 10 personen, op afspraak) 
 
1x koffie of thee met boerencake       € 3,00 p.p. 
1x koffie of thee met krentewegge       € 3,75 p.p. 
1x koffie of thee met gesorteerde vlaaien (banketbakker)    € 4,20 p.p. 
Extra kopje koffie of thee (bij reservering vooraf)     € 1,50 p.p. 
Borrelarrangement (1x hapje en 1x drankje naar keuze)    € 3,80 p.p. 
Matrozenlunch aan boord  
(broodje ham, broodje kaas, krentenbol, onbeperkt koffie/thee)   € 8,50 p.p. 
High Tea          € 15,00 p.p. 
 

Uitbreidingen lunch 
Kop ambachtelijke groentesoep (vanaf 20 personen)     € 4,00 p.p. 
Vers fruit         € 1,00 p.p. 
Melk          € 0,50 p.p. 
Extra broodje (ham/kaas/zoet beleg)      € 2,00 p.p. 
  

Wanneer u ons schip afhuurt voor uw privé-aangelegenheid kunnen wij u ook het 
onderstaande aanbieden. 
 
Kapiteinslunch aan boord 
(mix van broodjes ham, broodjes kaas, krentenbol, saucijzenbroodje, kop soep,  € 14,50 p.p. 
onbeperkt koffie/thee/melk) 
Admiraalslunch aan boord 
(mix van broodjes zalm/roomkaas, broodjes gezond, broodjes runderrookvlees/ei,  € 16,50 p.p.                         
Deense krakeling, fruit, onbeperkt koffie/thee/melk)       
   
Buitengewoon Boerenlunchbuffet       € 19,95 p.p. 
 
Welkomstcocktail (Kir Royal of prosecco)      € 4,00 p.p. 
Gesorteerde hapjes geserveerd op schaal      € 1,80 p.p. 
Luxe gesorteerde hapjes geserveerd op schaal     € 2,30 p.p. 
Luxe notenmelange op tafel       € 1,50 p.p. 
1x koffie/thee met petitfour (banketbakker evt. bedrukt)    € 4,50 p.p. 
2x koffie/thee met bruidstaart (incl. gebaksbehandeling)    € 8,50 p.p. 
Champagne met bruidstaart (incl. gebaksbehandeling)    € 9,40 p.p. 
      
Matrozenbuffet (hapjesbuffet) incl. vrij drinken (3 uur)     € 25,95 p.p. 
Kapiteinsbuffet (koud-/warmbuffet) incl. vrij drinken (3 uur)    € 29,95 p.p. 
Admiraalsbuffet (luxe koud-/warmbuffet) incl. vrij drinken (3 uur)   € 35,95 p.p. 
 
Vers fruit in een champagneglas       € 4,75 p.p. 
Ambachtelijk dessertbuffet  (ijs/bavarois/toppings/slagroom)    € 6,75 p.p. 
1x koffie of thee & bonbon (bij afloop)      € 1,80 p.p. 
 
Voor meer mogelijkheden kunt u onze “prijslijst partyschip” downloaden.  
Heeft u specifieke wensen? Wij maken graag een voorstel op maat voor u. 


