KAJAK MAASLAND & Rafting

www.kajakmaasland.be

tel. 0032 89 717390

Algemene Info 2014

Vanaf 1 april 2014 verwelkomen wij u weer graag voor onze KANO- , KAJAK- EN
RAFTAFVAARTEN op de gewone vertrekpunten:
Zodra u reserveert ontvangt u van ons een bevestiging per email met het GPS-adres van de
start en eventueel aankomstlocatie.
KANO- EN KAJAKafvaarten:
21 km (duurt ca 4 tot 5 u)
Van SMEERMAAS/MAASTRICHT tot Meeswijk-veerpont

Vertrektijden:
 in juli en augustus : tussen 9 u - 13 u
 overige maanden: tussen 10 u - 13 u
11 km (duurt ca 2 u) – 9 km bij lage waterstand
Van KOTEM a/d MAAS tot Meeswijk-veerpont :

Vertrektijden:
 juli en augustus en september: tussen 10.30 u - 16 u
 overige maanden: tussen 11 u - 15 u
13 km (duurt ca 3 u)
Van SMEERMAAS tot Kotem a/de Maas (Weg naar Geneuth te Maasmechelen)

Vertrektijden
 in juli en augustus : tussen 10 u - 14 u
 overige maanden: tussen 10 u - 14 u
RAFTafvaarten:
6 tot 15 personen kunnen plaatsnemen in onze zeer solide en uitstekend bestuurbare
rafts.
Voor het tijdstip van vertrek houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen
6 km-A: Smeermaas tot Herbricht (enkele zachte stroomversnellingen)
6 km-B: Herbricht tot Kotem-Geneuth (enkele zachte stroomversnellingen)
8 km: Smeermaas/Maastricht tot Uikhoven (enkele zachte stroomversnellingen)
9 km: Kotem-Geneuth tot Meeswijk-veerpont (meerdere mooie stroomversnellingen)
11 km: Kotem-Hal tot Meeswijk-veerpont (meerdere mooie stroomversnellingen)
13 km: Smeermaas/Maastricht tot Kotem-Geneuth (enkele zachte stroomversnellingen)
14 km: Uikhoven tot Meeswijk-veerpont (meerdere mooie stroomversnellingen)
16 km: Herbricht tot Meeswijk-veerpont (meerdere mooie stroomversnellingen)
21 km: Smeermaas/Maastricht tot Meeswijk-veerpont: enkel bij hogere waterstand

DUURTIJD van de afvaarten hangt steeds af van de waterstand:
6 km = 75‘ - 1 u | 8 en 9 km = 1,5 - 2 u | 11 km = 2 - 3 u | 13 en 14 km = 3 - 4 u |
16 km = 3,5 - 4,5 u | 21 km = 4 - 5,5 u |
ANDERE TRAJECTEN op de Limburgse Maas zoals het parcours Meeswijk tot
Maaseik-Roosteren, kunnen op afspraak geboekt worden voor groepen en scholen
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Tarieven 2014

Prijzen per persoon
9 km - 13 km - 21 km

vanaf 20 p

1-p kajak
Verso of Kyook

extra comf
standaard

19,00 €
17,00 €

17,50 €
15,50 €

extra comf
standaard

16,00 €
14,00 €
14,00 €
11,50 €
18,50 €
14,00 €
11,50 €
18,50 €

15,00 €
13,00 €
13,00 €
10,50 €
17,50 €
13,00 €
10,50 €
17,50 €

2-p kajak
Freeland

3-p kano
kind 3 jaar t/m 12 jaar
gebruik 2 pers

Riviera

4-p kano
Cherokee

kind van 3 t/m 12 jaar
gebruik 3 pers
RAFTING
6 km

8 km - 9 km - 11 km

14 km

16 km – 21 km

Per pers. vanaf

12 €

14 €

15 €

16 €

Per raft vanaf

120 €

130 €

140 €

150 €

4,00 €

Busreis terug naar vertrekpunt:
Kind tot 12 jaar:
Kind tot 6 jaar:
Bus- of Taxireis op voorhand:

2,00 €
gratis
op afspraak

Inbegrepen: zwemvesten en 1 waterdicht tonnetje per kajak of kano
Speciale tarieven voor scouting en scholen
Arrangementen voor groepen: vraag vrijblijvend info !
Een greep uit de mogelijkheden:
BOOGSCHIETEN + BBQ
WANDELZOEKTOCHT + RAFTING + BBQ
RAFTING + BBQ
KAJAKKEN + BBQ
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Cafeetjes langs de kanoroute over 21 km

Bij het vertrekpunt (op 100 m)
Taverne “Aan de Maas”, Maasdijk 26 te Smeermaas-Lanaken: voor een kop koffie/thee,
frisdrank, bier + gebak (terras open bij mooi weer vanaf 10u30 elke dag)
Na 5 km: café De Maasvallei te Herbricht (Lanaken); hier kan u terecht voor een frisse
pint (Belgische bieren), kop koffie of thee
(sluitingsdagen = donderdag en vrijdag)
Na 8 km: In café-taverne Udechove kan u terecht voor lunch, snacks, pasta, frietjes,
warme chocolode (= specialiteit van het huis), kop koffie of thee, verse soep
(sluitingsdagen = maandag en dinsdag)
Aanleggen aan de Belgische oever (linkeroever) bij het fietsveerpontje
Na 13 km: café De Witte Börstel (Nederl. Oever = rechteroever) in Meers: gezellig en
rustig gelegen terras, kleine snacks verkrijgbaar
(sluitingsdag = woensdag)
AANKOMST MEESWIJK-VEERPONT:
Kano- en Raftafvaarten 21 km - 16 km - 14 km - 11 km - 9 km

’T MAASTERRAS (open vanaf 1 mei): buffetwagen, picknickbanken, tent en terras. U kan
hier genieten van een panoramisch zicht op de Maasoevers en het veerpont.
Friet, Bickyburger, Frisdrank, Belgische bieren, IJs, Koffie zijn verkrijgbaar.
BBQ kan gereserveerd worden vanaf 15 pers: vanaf 18,50 euro pp (3 stuks vlees met
keuze uit 6 soorten, diverse salades en brood)
OP 400 m voorbij de aankomst te Meeswijk-veerpont kan u voor een hapje en een
drankje of een meer uitgebreid menu terecht bij taverne Molenveld
(sluitingsdag = woensdag)
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