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Adres oonlegstei§er:
De Loozensche Lin !e

Horde n berge rweg )7,7778 AP Laazer

op de Dool .see- elekL sc eli I

Komt u n.ret een rolstoe ?

Neemt u don even contoct met
ons op om te overleggen hoe

u het mokkelijkst de boot kunt
bereÍken.

Go noor www denopoleon.nl
Klik op de knop RESERVEREN

en vul hetJormulier rn.

Wij loten don zo sne mogelijk
weten oJ de gewenste dotunl
bes ch ikboor is.

LE BATEAU DE

Napoleon

BOOTTOCHTEN

Contoct-odres:
Horden bergerwe g2]-,7778 HP Loozen
T 0524 - 561664 - M 06 - 54220515

E info@ de n opo leo n. n I

|BAN NL21 RABO 0322 7040 30

BUURTFEESTJE?

FAMILIEDAG?

GROEPS.UITJE?

VERJAARDAG?

TEAM.UIïJE?

E@9

ln de meonden iuli en cuSustus
vcren we opstcptochties!
Zie onze website of sociol nredic voor de
actuele tiiden en dota.



I

Het overijssels Vechtdcl verkennen vcncJ het
wcteÍ met de'Le bctecu de Ncpoleon'.

Wij verzorgen boottochten op de Vecht met een Loozensche plotbodem. Het

voorfebied bevindt zich tussen de Duitse grens en Hordenberfl. l-tet is ook mogelijk

ric htin g DiJjelen te voren vlo de s uis bij NotuLrrActiviteiten Ce ntru m De Koppel.

Op de OverijsselseVecht kunt u genieten von de uiterwooTden metzijn prochtige
veldbloemen en grozige werden von hetvechtdol. oog in oog met een koe, poord,

weide- oJ wotervogel. Er is zoveel moois oon de oevers von de Vecht...

Als het moor weer is, ls de boot rondom open, zodot u heerlijk de notuur ku nt
o psn u ive n. Als de weersomstondigheden echter te wensen ove rlote n, ls de boot
wind-en woterdicht. De boot biedt ploots oon 35 personen en is ultgerust met

een een electrische schoorliJt, toegon kelijk voor o.o. ro lsto e en, tevens is er een

mokkelijke instop voor gosten die moeilijk ter been ziln en voor de kleintjes zijn er

zwe m veste n.

Er zijn diverse mogelijkheden om eén

v0 1 0 e o n oe r s Loo n oe ve ldlo c F te n

te conoilere. rrel ee^ .uill0rloer.
noutho(\ersgorJ f etsroc n I oJ wot
docht u von een verholenverteller oon
booro'OI le- ofs uit.rg eer borbecue
oJ bu[[er oIee' ordere octiviteir ir
co rn b in dtie met on de re ondernemers

Kg,bbelend water NieuwsÉ,ierié,e koeties

Sterkeverhalen Zwaalend,e mensen

Een zwadn op hao,Í nest Groene oevers

NatuuÍ Geschiedenis Vechtbriesje

De stilte Lekket bakie kolfie

wilnt|e/btertte Zonnetje colÍies

Voren onder het genot von een

le k <e r b o <je l. of [r e of ee n I o p-e

thee met eer lekkere koek mcokt
de bootLOC.]t nog eer sLuk

Con"p ete voorror l- rrciusiel
r0y00 (0fIe. r-ee e1 een rerKere

Grorsberger l 'u, d l^ oel
En voo- de ki.de.er rot 12 ioo '

een flesje Jris en een coke

oJ Gromsbèrfler kru idkoe k.

i ieve- een oorrel .l1el een nooje,
geen prob eem, inJormeer ernoor.

Actuele prilzen stoon op onze site.


