Venbergse Molen

’t Boothuys
Vlakbij de Venbergse Molen heeft Rofra speciaal voor haar gasten
een bijzondere ontvangstruimte gebouwd; ‘t Boothuys. Vanaf het
uitnodigende terras heeft u een prachtig uitzicht over 5000 m2
nieuwe natuur. Zowel voor, tijdens als na uw activiteit kunt u
gebruik maken van de nieuwe ontvangstruimte met fraai terras,
luxe kleedkamers inclusief douches, toiletten en gratis
parkeerterrein.
Rofra, alles onder één dak
’t Boothuys is multifunctioneel! Naast de vele voorzieningen
hebben we een schitterend evenemententerrein voor uiteenlopende
activiteiten. Workshops, Sterrenslag, Robinson Spelen, Laserkleiduifschieten, Fietsverhuur en nog veel meer. Ook is ’t Boothuys een
ideale locatie voor een verfrissende vergadering in de natuur. Rofra
heeft nu echt alles onder één dak!

Outdoorterrein

Restaurant de Zwaan

Kano opstapplaats Borkel

Kano opstapplaats Neerpelt

Rofra Sportieve Arrangementen
‘t Boothuys
Molenstraat 203A
5554 TS Valkenswaard
040-2042593 | info@rofra.nl | www.rofra.nl
Voor meer informatie, unieke filmpjes, leuke acties en
aanbiedingen kunt u kijken op www.rofra.nl of vraag naar
onze uitgebreide brochure.

KANOVAREN

RESERVEER DIRECT
VIA 040-2042593
OF WWW.ROFRA.NL

Opstapplaats kanovaren
’t Boothuys van Rofra
Molenstraat 203a te Valkenswaard

Op alle door ons verrichte leveringen en diensten zijn de vebonvoorwaarden van toepassing, u kunt deze voorwaarden bij Rofra opvragen.

101 ACTIVITEITEN VOOR BEDRIJVEN, OVERHEID, SCHOLEN EN PARTICULIEREN

Plonzende peddels, opspattend water en een prachtige
natuur zijn enkele ingrediënten voor een avontuurlijke
kanotocht voor jong en oud. Ontdek het riviertje de
Dommel dat stroomt door de Brabantse laaglandvallei,
een stukje ongerepte natuur waar u enkel met de kano
kunt komen. Bij het begin-/eindpunt heeft Rofra een
nieuwe sfeervolle ontvangstruimte gebouwd inclusief
fraai terras, luxe kleedkamers met douches, toiletten en
gratis parkeren.

Kanovaren in Valkenswaard
Uitgestrekte bossen, weilanden en fraai begroeide oevers zorgen
voor een prachtige omlijsting van dit oude rivierenlandschap. U
heeft de keuze uit twee tochten. Het traject vanuit Borkel (circa
8 kilometer) is bijzonder geschikt voor jong en oud. De sportieve
kanovaarders kunnen hun hart ophalen met een unieke
tweelanden tocht, een kanotocht van 15 kilometer die in
Neerpelt (België) begint. Het eindpunt voor beide tochten is het
uitnodigende terras van de Venbergse Molen in Valkenswaard.
Elk uur instappen maar!
Elke dag van het jaar kunt u in de kano stappen. Op bijna elk heel
uur tussen 10.00 uur en 15.00 uur vertrekt onze bus die u naar
het gewenste opstappunt brengt. Na de instructie peddelt u op
eigen gelegenheid terug naar de verzamellocatie in Valkenswaard.
Bij de reservering kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van
een 1-persoonskano of een open Canadese kano. De Canadese
kano is geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 1 of 2 kleine
kinderen. Rofra maakt daarbij uitsluitend gebruik van
gerenommeerde kanomerken als Old Town en Prijon.

Er op uit in de natuur
Een goed begin is het halve werk. Voor u de kano instapt,
krijgt u een korte instructie over veiligheid en
peddeltechniek. Een dag in de natuur betekent ook
rekening houden met de omgeving en het milieu.
Om de schoonheid van de natuur te behouden,
dient u geen afval achter te laten op de oevers of in
het water. Alleen op de aangelegde rustplaatsen mag
u de oevers betreden. Alcohol en muziekinstallaties mogen niet
worden meegenomen in de kano.

Gezinnen en groepen
Zowel individueel als in groepsverband kunt u komen kanoën op één
van onze trajecten. Kanovaren is een leuk, verfrissend en betaalbaar
uitje voor allerlei groepen zoals families, vrienden, gezinnen en verenigingen.

Advies
Een dag op het water kan soms zorgen voor natte kleding. Rofra
adviseert u om reservekleding mee te nemen en waardevolle
spullen thuis te laten. Wilt u toch persoonlijke bezittingen
meenemen in de kano dan kunt u een spatwaterdichte ton huren.
Voor brildragers is het raadzaam om een briltouwtje mee te nemen.
Denkt u ook aan zonnebrand en eventueel muggenspray?

Kanovaren voor scholen
Kanovaren is een ideaal schooluitje voor een actief dagje uit! Een
avontuurlijke tocht waarbij droog blijven niet is gegarandeerd! Wilt u
een volledig dagprogramma? Kanovaren is prima te combineren met
Survival, Paintball, Sterrenslag of Eco Games. Dagprogramma’s zijn
er al vanaf € 11,00 per persoon.

Reserveren
Reserveren is gewenst voor alle tochten. Dit kan telefonisch
040-2042593 of per e-mail info@rofra.nl. Het is ook mogelijk om
rechtstreeks via www.rofra.nl te reserveren.

Volg ons op Facebook en Twitter en ontvang leuke weetjes en aanbiedingen!

Bedrijven en overheid
Op zoek naar een leuk personeelsuitje? Kanoën op de Dommel heeft
voor ieder wat wils! In combinatie met een uitgebreide lunch of een
gezellige barbecue heeft u meteen een geslaagd en compleet dagje uit.

Referenties
Enkele voorbeelden zijn de voetbalselectie van PSV, Rabobank
Nederland, Philips, ASML, Provincie Noord Brabant, Politie Brabant
Zuid Oost, Fontys, ROC, PIUS X en nog vele anderen hebben gebruik
gemaakt van onze diensten. Op www.rofra.nl kunt u een aantal
reacties van onze klanten lezen.

Aanvangstijden Dagelijks:
Borkel en Schaft - Valkenswaard, 8km, ± 2 uur:
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Neerpelt – Valkenswaard, 15km, ± 4,5 uur:
10.00, 11.00, 12.00 en 13.00 uur.
(van 1 januari tot 15 juni niet mogelijk om 13.00 uur)
Gelieve 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij ’t
Boothuys van Rofra, Molenstraat 203a te Valkenswaard.
Prijzen
1-persoonskano
1 – 20 kano’s 		 2 13,00 per kano
21 – 40 kano’s		 2 12,00 per kano
vanaf 41 kano’s		 op aanvraag
Open Canadese kano
1 – 10 kano’s 		 2 26,00 per kano
11 – 20 kano’s 		 2 24,00 per kano
vanaf 21 kano’s 		 op aanvraag
Kanovaren voor scholen (min. 25 personen)
3 personen in een kano vanaf 2 7,00 per persoon
Kanovaren kinderfeestje 		
3 personen in een kano vanaf		 2 7,50 per persoon
Toeslag lange tocht Neerpelt		 2 2,00 per kano
Zwemvesten kunt u kosteloos aanvragen en zijn verplicht voor mensen die niet
kunnen zwemmen. Kinderen tot 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van
een volwassene mee.

