
Varen met de Jonathan
Hoe leuk zou het zijn om met ons schip ‘de Jonathan’ 
een geweldige één- en meerdaagse vaarttocht te maken. 
Een schip dat van alle gemakken is voorzien.

Een ongedwongen genieten van de vaart en de 
omgeving, maar met name ook een sociaal contact
en thuiskomen met de mooiste belevenissen.

Een echte “wauw!’ vakantie voor onze gasten 
met een beperking en hun begeleiders (ouders)
om zorgeloos het water op te gaan.

V aarvakanties SMIOEV
Op het schip “De Jonathan” kun je onbeperkt genieten......

4-daagse vakantievaartochten
Tocht 1:
•   Maandag vertrek naar Kampen. 

U kunt gezellig de stad in. 
•   Dinsdag varen we vroeg weg 

om in de middag in Harderwijk 
aan te komen. Daar kunt u het 
Dolfinarium bezoeken. 

•   Woensdag naar Urk, waar u een 
visje kunt scoren.

•   Donderdag varen we terug naar 
Hasselt en komen hier om 16.00 uur 
weer aan.

Tocht 2: 
•   Maandag varen we naar Zwolle, 

waar we overnachten.
•   Dinsdag varen we naar Kampen.
•   Woensdag gaat de reis naar Urk.
•   Donderdag varen we terug naar 

Hasselt. In deze tocht worden 
Zwolle, Kampen en Urk uitgebreid 
bezocht.

Tocht 3: 
•   Maandag gaat de vaarroute naar 

Kampen, waar de overnachting is. 
•   Dinsdag gaan we naar Lelystad. 

Daar kunt u de werf en Bataviastad 
bezoeken.

•   Woensdag zetten we koers naar Urk 
en overnachten daar. 

•   Donderdag keren we terug naar 
Hasselt, onze thuishaven. 

In overleg kunnen alternatieve tochten 
worden gemaakt naar Doesburg, 
Enkhuizen of naar Friesland.

Open inschrijving:
De vaart van 14-17 september staat 
open voor individuele inschrijvingen. 
Het betreft hier tocht 1 naar 
Harderwijk.
Voor eventuele begeleiding dient u 
zelf zorg te dragen.

NB: De schipper heeft de vrijheid om 
de route van de vaartocht op basis van 
weersomstandigheden te wijzigen.

Dagtochten
Op vrijdag gaat de tocht door het 
stroomgebied van de IJssel en het 
Zwarte Water.

We varen om 10.00 uur uit Hasselt 
en zetten koers richting Zwolle. 
Onderweg wordt gezorgd voor koffie, 
thee en wat lekkers. Daarna gaan we 
door de sluis de IJssel op en door 
naar Kampen. Het mooie stadsbeeld 
doemt op.
De lunch wordt inmiddels geserveerd 
aan boord met een stevige soep en 
diverse lekkere verse broodjes. 
We varen de IJssel verder af en steken 
door naar het Zwarte Water en 
Ramspol. Via Zwartsluis gaat de koers 
naar Hasselt. Tegen 16.00 uur nemen 
we afscheid van elkaar en gaan weer 
huiswaarts.

Met de dagtocht kunnen maximaal 12 
gasten mee en bedraagt de prijs voor 
het hele gezelschap € 450,- all-in.

Boekingen
Reserveren van uw vaartocht of 
informeren naar beschikbaarheid 
wordt verzorgd door:

Diezerkade 3
8021 CW Zwolle
Telefoon 038-4557030

https://buitengewoonreizen.nl/ 
info@buitengewoonreizen.nl

Aangesloten bij:
ANVR
SGR
Calamiteitenfonds

Je kijkt vanuit de salon naar buiten.
En ziet de eenden van heel dichtbij, dobberen op het water. 
Geduldig wachtend op een stukje brood.

Terwijl de statige zwanen door het water glijden, hoor je de golven licht kabbelen 
tegen de romp van het schip. En als je ‘s ochtends wakker wordt, kleurt de lucht 
zachtroze. De natuur ontwaakt, de vogels fluiten.

Informatie over ons vindt u op:
http://schippermagikookeensvaren.nl/ 
of kan worden opgevraagd via:
info@schippermagikookeensvaren.nl

Vakanties voor iedereen
Buitengewoon Reizen



Vaartochten
Vanaf mei kan ons schip “de Jonathan” 
worden geboekt. Het seizoen zal 
sluiten eind september.

Vertrek 4-daagse vaartochten vanaf 
maandag 10.00 in onze thuishaven 
Hasselt. 
Vanaf 09.30 uur kunnen onze gasten 
inchecken. Tijdens de geplande 
vaarroute zal er worden aangelegd in 
verschillende plaatsen. Hier is dan ook 
tijd om deze plaatsen te bezoeken.
Per aanlegplaats hebben wij 
voor u in kaart gebracht wat de 
bezienswaardigheden zijn.
Uiteraard bent u als gast volledig vrij 
in de activiteit die u aan de wal wilt 
ondernemen. 

Als u daar onze hulp bij nodig heeft 
dan vernemen wij dat graag. 
Op donderdag meert het schip rond 
16.00 uur weer aan in onze thuishaven 
Hasselt.

De Stichting
Het schip “de Jonathan” is in 
de afgelopen jaren, door en met 
vrijwilligers, verbouwd tot een schip 
met ongekende mogelijkheden voor 
onze gasten met een beperking. 
Een schip en bemanning die onze 
gasten en hun begeleiders een echt 
vakantiegevoel geven.

De vaartochten die worden 
georganiseerd zijn 4-daags (maandag - 
donderdag) en een 
wekelijkse dagtocht (vrijdag). 
Ons schip, de Jonathan, kan voor 
een 4-daagse vaartocht alleen door 
gezelschappen van maximaal 12 
personen (inclusief begeleiders) 
worden geboekt.

Gezelschappen dienen hun eigen 
begeleiders mee te nemen. Zelf 
inkopen doen, je eigen “potje” koken, 
alles is bespreekbaar.

Immers onze gasten kunnen ook 
zelf, of met een begeleid(st)er een 
hut betrekken en zich volledig laten 
verzorgen.

Je stapt aan boord.
Je voelt je vrij.
Een nieuwe wereld gaat voor je open.

Je voelt een zachte bries door je haren, tijdens een
stille zomeravond. Genietend van de ondergaande zon,
zie je de horizon in  goud veranderen.

Accommodatie
Ons schip heeft zes tweepersoons-
hutten. Iedere hut heeft een eigen 
was-, douche- en toiletgelegenheid. 
Twee hutten zijn rolstoeltoegankelijk 
en beschikken over een tillift. 

Benedendeks bevinden zich de salon, 
kombuis en toilet voor gezamenlijk 
gebruik. 
Een wasmachine en droger zijn in een 
aparte ruimte aanwezig! 

Al deze ruimten zijn van alle 
gemakken voorzien en rolstoel-
toegankelijk via trapliften. 

Het bovendek is beschut tegen zon en 
regen, en via een traplift bereikbaar.

Je ruikt de geur van het water.
De schipper vaart rustig naar een mooie plek.
Het anker gaat uit.

In basis verzorgt u zelf het ontbijt, de lunch en het diner.

• Omdat u hier ook de boodschappen voor doet bedraagt de prijs € 325,- p.p.

• Wij kunnen ook de boodschappen aan boord brengen, dan
   bedraagt de prijs € 375,- p.p.

• Als u het diner wilt laten verzorgen, dan bedraagt de prijs € 400,- p.p.


