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Rondvaart door de kanalen van Den Haag en Scheveningen

Rondvaart door de Haagsche grachten en kanalen
Ervaar Scheveningen en Den Haag vanaf het water! De schipper neemt u mee door de mooiste plekken van deze plaatsen en u zult de
heerlijke combinatie proeven van relaxen op het strand en op het water. Hieronder zijn de verschillende mogelijkheden beschreven. De
tochten gaan dagelijks van april t/m oktober (andere maanden op aanvraag en bij mooi weer).

Rondvaart van Den Haag naar Scheveningen:
Toeristische vaarten naar het strand starten op dinsdag t/m vrijdag om 11.00 uur bij aanlegplaats Centraal Station. Deze duren anderhalf uur
en eindigen bij de Haringkade/Vijzelstraat. Circa 500 meter van het Seinpostduin/de kust. Bij het Seinpostduin vindt u in voorjaar, zomer en
herfst gezellige strandpaviljoens. Haven en Pier zijn ook dichtbij.

De stad Scheveningen:
In het centrum van Scheveningen liggen winkelstraten als Badhuisstraat en Keizerstraat. U vindt daar ook leuke restaurants. Tip : “Lente,
Thee en Chocola” en gezellige winkel tussen aanlegplaats en kust (Marcellisstraat) Musea als Beelden aan Zee, MuZee en het Circustheater
liggen eveneens op loopafstand van de aanlegplaats. Tram 1 en tram 11 brengen u terug naar de stad.

Dit arrangement is inclusief:
Boottocht van 1,5 uur
Dagelijkse afvaarttijden: 11.00 uur
Vaart en begeleiding door een ervaren schipper

Prijs: € 14,00 p.p.
Kinderen van 3 t/m 11 €5,00 p.p.
Gedurende de zomerperiode (juli en augustus) worden er in de ochtend kortere boottochten gevaren van een half uur.
De prijs per persoon is €4.50.
De tochten gaan dagelijks van april t/m oktober (andere maanden op aanvraag en bij mooi weer)
De prijzen van de arrangementen zijn geldig tot en met 31 december 2019.
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