Het grensoverschrijdend gebied RivierPark Maasvallei is prachtig om te ontdekken, zowel op het land als
op het water. De mogelijkheden voor activiteiten zijn zeer divers zowel voor particulieren als voor groepen.
De rijke natuur van het Maasplassengebied geeft een extra beleving van fauna en flora.
Duurzaam ondernemen is een sterk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Botel Ophoven heeft maar liefst 3
Groene Sleutels (eco-label voor toeristische ondernemingen) en is uitgeroepen tot Meest Maatschappelijk
Verantwoord Toeristisch Ondernemer van Vlaanderen. Onderstaande lijst gaat dan ook uit van zo veel
mogelijk duurzame activiteiten met als motto Groen Denken omzetten in Groen Beleven.
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1.

Elektrisch varen, drie maal anders

Geen vaarbewijs of ervaring nodig! (meer foto’s en info zie www.stilsloep.be)
Het grensoverschrijdend vaargebied

1.1.

Type 1 StilSloep

Varen met een Stilsloep – max 6 - 8 p per sloep – onze vloot telt 4 StilSloepen – bijzonder is dat ze het
hele jaar beschikbaar zijn

Deze elektrische sloepen zijn voorzien van een GPS gestuurde computer die u meeneemt naar de mooiste
plekjes op de Maasplassen. Slecht weer ? De sloepen zijn overdekt en te verwarmen zodat er het hele jaar
door gevaren kan worden. Tijdens de winter een bijzondere beleving gezien de absolute rust en het spotten
van de vele trekvogels die in het gebied overwinteren.
Onderweg zijn er diverse aanlegplaatsen (bij tochten van min. 3 uur).
Perfect combineerbaar met andere activiteiten zoals een kooksessie in De Kombuis, een Segwaytocht of
een Limburgse streekbieren of Limburgse streekwijnen proeverij of een lekkere streekBBQ (uitleg zie
verderop)

Extra tip
De StilSloepSpecial
Met een MaasVerkenner van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland beleef je meer !
Tijdens een unieke tocht (2-3 u) ontdek je het prachtige RivierPark MaasVallei met een MaasVerkenner als
gids aan je zijde. Je ontdekt samen de bijzondere plekjes op het water en krijgt uitleg over de verschillende
troeven van het RivierPark. Enkel mogelijk met een StilSloep

Prijs per boot met max. 7 personen en 1 MaasVerkenner

1.2.

€ 120

Type 2 StilJoy

Varen met een StilJoy – max. 4 - 6 p – onze vloot telt 2 StilJoy’s – aanrader bij mooi weer

Lekker weer ? Kies dan zeker voor een StilJoy. Dit trendy bootje is voorzien van een stabiele catamaranromp, een bimini (inklapbare zonnekap), een zwemplatform en een zwemtrap. Door de zitkussens en het
bijpassende ligbed is maximaal comfort verzekerd. Vernieuwend is de joystickbesturing en zelfs cruise
control. Bovendien kun je je eigen muziek afspelen via de speakers aan boord door middel van bluetooth.

1.3.

Type 3 StilCat

Varen met een StilCat – max. 8 p – rondvarend lounge terras – bijzondere beleving
Beschikbaar van mei-september – rolstoeltoegankelijk (!)

Lekker dobberen op Maasplas de Spaanjerd op een varend terras met comfortabele loungebanken en
eventueel een fles streekwijn ? Dat kan met de elektrische StilCat. Deze stabiele pontonboot is een échte
aanrader bij mooi weer en is tevens rolstoeltoegankelijk. Het gebruik van de StilCat is beperkt tot
Maasplas De Spaanjerd.

Van oktober tot april doet de StilCat dienst als drijvend ponton voor een unieke wellnesservaring met een
houtgestookte hot tub (zie http://www.botelophoven.be/Wellness) in combinatie met de wellnessruimte aan
boord van Botel met infraroodsauna, regendouche en relaxbank. Puur onthaasten verzekerd!

1.4.

Prijzen

De boten zijn te huur van 9.00 u tot zonsondergang.
De StilSloepen zijn het hele jaar door beschikbaar!

1 uur
2 uur
3 uur
Per ochtend (van 9.00 u tot 12.00 u)
Per middag (van 13.00 tot 17.00 u)
Per dag (van 9.00 tot 17.00 u)

€ 40,00
€ 65,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 150,00

Honden zijn welkom aan boord van onze verhuurboten – gelieve een dekentje/kussen mee te nemen – voor
de extra schoonmaak vragen we een kleine toeslag van € 5,00 per hond.
Beschikbaarheid direct checken en boeken kan op
Check tevens onze huurvoorwaarden.

1.5.

http://stilsloep.be/boek-nu

Extra’s

Picknickmand voor 2 personen

€ 25,00

Lekker genieten aan boord van:
- een fles Limburgs Itters Bruin tafelbier
- Maaslands kruidenbrood (ambachtelijk gemaakt met MaasValei kruidenzout)
- kaas en worst
- ambachtelijke appeltaart
- Kinroois fruit of groente
- Limburgs vruchtensap
- flesje water
Fles Bubbels op het water

€ 21,00

Fles Maaslander Streekwijn op het water

€ 26,00

De vogelspotterskaart + verrekijker

€ 3,00

Voor de échte natuurliefhebbers hebben we een Maasplassenspotter ontwikkeld: een kaart met daarop de
meest voorkomende (water)vogels, bevers, galloways en konikspaarden die je onderweg bijna zeker
tegenkomt. Je krijgt een verrekijker in bruikleen om alles goed te kunnen spotten.
Met de aankoop van deze kaart, steunt u de natuur – per verkochte kaart gaat er namelijk € 1,00 integraal
naar Natuurpunt Kinrooi

2.

Waanzinnig lekkere proeverijen

2.1.

Wijnproeverij (in samenwerking met Meridiez.nl)

Optie 1

Lekker Limburg

NIEUW AANRADER ! Wijnliefhebber? Kies dan zeker voor deze unieke proeverij van Limburgse wijnen.
Hierbij komen 5 wijnen aan bod van ambachtelijke wijnmaker Huize Timmermans, Wijngoed Thorn en
Wijndomein Aldeneyck. Op en top streekgebonden.
Tot en met 8 personen
Van 9 tot en met 16 personen
Optie 2

Lekker Limburg De Luxe

Ca. 1,5 u
Ca. 2 uur

€ 28,50 p.p.
€ 27,50 p.p.

Toch liever iets extra’s en verrassends? Deze Lekker Limburg proeverij wordt aangevuld met de
mousserende brut van Aldeneyck en een Limburgs plankje met vleeswaren en kaas.
Tot en met 8 personen
Van 9 tot en met 16 personen
Optie 3

Ca. 2 uur
Ca. 2,5 u

€ 35,00 p.p.
€ 34,00 p.p.

Wine and Sweets

Houdt u meer van zoet? In deze proeverij maakt u kennis met 5 dessertwijnen met bijpassend assortiment
chocolade en zoetigheden.
Tot en met 8 personen
Van 9 tot en met 16 personen

2.2.

Ca. 2 uur
Ca. 2,5 u

€ 25,00 p.p.
€ 24,00 p.p.

Biologische bierproeverij

Meer een bierliefhebber? Kies dan zeker voor deze proeverij.
Een uitgebreide proeverij van pure biologische Limburgse bieren van Jessenhofke - met powerpoint
presentatie en proefglas als cadeau – incl. Maaslands kruidenbrood, kaas en worst
Tot en met 8 personen

3.

1,5-2,5 u

Culinaire activiteiten

Ontdek Kinrooi: de lekkerste Groentegemeente van Vlaanderen.

€ 29,75 p.p.

In 2013-2014 mocht Kinrooi zich Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland noemen, en terecht : met meer
dan 28 soorten groenten en fruit (waaronder de allerbekendste asperge) kunnen we de slogan “’s morgens
uit de grond, ’s avonds op het bord”, het hele jaar garanderen. We maken daar dan ook graag gebruik van
en stellen zo veel mogelijk 0-kilometer menu’s samen.
Tip

Ontdek onze Aspergekamer (met aspergefilm en aspergemuseum) – op afspraak - € 1 p.p.
Per persoon

3.1.

€ 1,00

StreekBBQ

Alle activiteiten kunnen gecombineerd worden met een overheerlijke Limburgse StreekBBQ aan boord van
Botel Ophoven. Dit kan het hele jaar door op vrijdag en zaterdag of een andere dag op afspraak (reserveren
aan te raden).
Diverse soorten vlees en vis, diverse koude en warme streekgroenten, Maaslands kruidenbrood, sauzen en
bijgerechten – eten à volonté
Per persoon

€ 23,00 (excl. Dranken)

Gecombineerd met de vele lekkere streekbieren en streekwijnen maakt dit O-kilometer menu een échte
aanrader.

3.2.

Kooksessie in De Kombuis

Een kooksessie in De Kombuis is in eerste instantie ‘fun’ met de groep – horen, zien, doen en vooral
proeven is de boodschap.
Prijzen zijn afhankelijk van de lengte en invulling van de verschillende sessies – Bij elke sessie wordt er
eerst voldoende uitleg gegeven waarna de groep onder begeleiding aan de slag gaat – het fun gedeelte
staat hierin centraal – de groep gaat gezamenlijk aan tafel waarbij de verschillende elementen besproken
worden en beoordeeld.
Onderstaand zijn richtprijzen op basis van 12 personen – vraag zeker naar een offerte op maat voor uw
groep ! De Kombuis is geschikt voor maximum 36 personen.
Optie 1

Bootje oorlog

Geschikt voor grote groepen.
Tijdens deze sessie komt het aan op creativiteit in smaak en presentatie in kleine, gezonde en bovendien
lekkere hapjes – zowel zoete als hartige cupcakes/muffins worden gemaakt en zo origineel mogelijk
gepresenteerd – fun verzekerd !
1,5 tot 2 uur
Optie 2

€ 25,00 p.p.

Crea-cooking met streekproducten

Creativiteit is belangrijk in deze sessie – de groep zal samen een opgegeven taak volbrengen en zo
meedingen naar de prijs van het meest creatieve team in De Kombuis (wordt eind 2016 beslist) – deze
sessie vervangt een lichte maaltijd
Ca. 3 uur
Optie 3

€ 40,00 p.p.

StreekBBQ

BBQ – de groep bereidt zelf de BBQ (voor) en bereid alles in de buitenkeuken op het voorterras van Botel
Ophoven
Ca. 4 uur
Optie 4

€ 55,00 p.p.

Menu De Kombuis

Een complete onderdompeling in streekproducten van Limburg en meerbepaald van Kinrooi. Op basis van
de seizoenen worden er verschillende menu’s bereid. Een volledige, goed gevulde maaltijd.
Ca. 4 uur

€ 70,00 p.p.

Optie 5

Fingerfood-WAPAZ (in samenwerking met Meridiez.nl)

WAPAZ staat voor world tapas. Bij de fingerfood-WAPAZ-workshop maken we een culinaire wereldreis en
zullen we fingerfood van alle continenten bereiden en proeven. Ook de toetjes zijn in fingerfood-formaat.
Ca. 4 uur
Optie 6

€ 70,00 p.p.

Seizoensworkshop à la Méditerranée (in samenwerking met Meridiez.nl)

Bij de seizoenskookworkshop zal er met typische ingrediënten uit het betreffende seizoen een
viergangenmenu met een mediterrane twist bereid en natuurlijk genuttigd worden. Zelfgemaakte pasta zal
zeker niet ontbreken.
Ca. 4 uur
Optie 7

€ 70,00 p.p.

Competition cooking

Ideaal voor een échte teambuilding. In kleinere teams nemen de mensen het tegen elkaar op – op basis van
opdrachten – wie de lekkerste en meest creatieve dingen bereidt, wint.
Ca. 4 uur

€ 85,00 p.p.

Algemene info
Prijzen zijn telkens inclusief 1 welkomstaperitief, 2 huiswijn en water
Bij Fingerfood-WAPAZ, seizoensworkshop à la Méditerranée, het Menu De Kombuis en Competion Cooking
zijn de dranken inclusief.

Kombuisschorten worden voorzien.
Basisprijs huur locatie De Kombuis : € 175,00 (zit vervat in bovenstaande prijzen voor grotere groepen)
Vraag zeker een offerte op maat voor uw groep !

3.3.

Moorddiner Murder on the Maassissippi

Een heus moorddiner aan boord (voor groepen van 30-60 personen).
De wereldberoemde misdaadroman van Agatha Christie “Death on the Nile” spreekt tot een ieders
verbeelding. Wij bieden u de unieke mogelijkheid om ook zo een verhaal in het echt te kunnen beleven.
Meer info en offerte aanvragen zie http://fortanova.be/moorddiner%20maassissipi.html

4.

Bijzondere GROENISLEUKE activiteiten

Groen denken omzetten in groen beleven – oftewel alle vernieuwende groene en duurzame toeristische
initiatieven op een rijtje – check groenisleuk.be voor alle activiteiten waaronder elektrisch varen, Segways,
IO Smart, Easy Glider, Monowiel, Twizzy, E-bikes, E-Scooters, Quattrocycle, Moke en nog veel meer.

2.1.

Op stap met een Segway

NIEUW AANRADER ! Klaar voor een nieuwe verrassende uitdaging? Kies dan zeker voor een On- en OFFROAD Segway experience met begeleiding. De Segway is een zelf balancerend elektrisch eenpersoons
voertuig. Hierdoor is Segway rijden is een unieke ervaring! Zeker op onze Segway X2 Off-road. Het besturen
ervan is onverwacht eenvoudig en veilig. Na een korte introductie slaan twijfels gegarandeerd om in
enthousiasme. Hierbij voegen wij de vrijheid van het ruige terrein graag toe waardoor het niet alleen een
belevenis wordt maar een echte KICK die je beleeft MOET hebben!! Segway rijden is een activiteit vanaf 16
jaar. Voor groepen van minimum 6 tot maximum 21 personen + begeleider

Ca. 2 uur

€ 69,00 p.p.

2.2.

Op stap met een Tesla Roadster (in samenwerking met vitaemobility.com)

Op zoek naar iets écht exclusiefs? Kies dan zeker voor deze unieke activiteit. U maakt een tocht met een
heuse Tesla Roadster. Een zeer opwindende elektrische wagen! Deze pionier in elektrisch rijden koppelt de
exclusiviteit van een beperkte oplage met de emotie van het pure rijden. Een wagen vol emotie, prestaties
en looks, die bovendien de voordelen van elektrisch rijden combineert met een realistische actieradius. Een
toerrit in RivierPark Maasvallei met een heus Road Book. Bestuurder en co-piloot hebben een intensieve
interacyie. De co-piloot wijst immer de weg.
Ervaar de kick van elektrisch rijden. Let wel, dit is GEEN race-event. Het gaat hier om een rijervaring met
exclusieve wagens met nadruk op veilig en defensief rijden.
Dit event leent zich perfect tot een combinatie met een productpresentatie en toerrit zodat 3 voertuigen
plaats geven aan 12 deelnemers, 4 aan 16, 5 aan 20 en 6 aan 24 deelnemers - volgende prijzen zijn
exclusief BTW, productpresentatie en eventuele catering. TESLA XPERIENCE – effectief gebruik van de
wagens gedurende een halve dag.
Huur 3x Tesla Roadster
Huur 4x Tesla Roadster
Huur 5x Tesla Roadster
Huur 6x Tesla Roadster

€ 2000
€ 2575
€ 3150
€ 3725

5.

Wandelen en Fietsen

5.1.

Wandelen

Ontdek de prachtige nabijgelegen natuurgebieden - diverse kaarten te verkrijgen aan de receptie (betalend)
Of liever wat meer actief? Check dan zeker de nabijgelegen Finse Piste (gratis) – joggen of wandelen
Tip

De Drie Eigen doorheen Kessenich, Thorn en Neeritter – combinatie met cultuurwandeling
mogelijk
De rozenroute doorheen Geistingen

5.2.

Wandelen met gids

NIEUW !!! Aanrader
Vanuit het Botel op stap met een heuse MaasVerkenner van het Regionaal Landschap Kempen en
Maasland
Keuze 1
Rondwandeling De Spaanjerd
Een originele en leuke combi op het land en over het water
(met o.a. natuur, uitleg beverburcht, haven, overzet met StilSloepen, Maasplassen) – duur ongeveer 2 uur
2 tot 7 personen
8 tot 15 personen
16 tot 23 personen

€ 70
€ 105
€ 150

Keuze 2
Natuurwandeling Koningssteen-Kollegreend
Een natuurwandeling in de struinnatuur van het Koningssteen en het Kollegreend- natuurwandeling met een
MaasVerkenner – duur 2 à 3 uur
Max. 20 personen per gids

5.3.

€ 85

Fietsen

Verken het Maasland per fiets langs een van de vele uitgestippelde routes.
Voorbeelden zijn : tocht naar Stevensweert (overtocht met het pontje – eventueel geleid stadsbezoek), tocht
naar Thorn (eventueel met gegidst stadsbezoek), tocht naar Maaseik (combinatiebezoek aan verschillende
musea) …
Een lekkere tussenstop? Check Hoeveijs Engelenveld in Kessenich, de Keyersmolen in Molenbeersel,
Kegelbaan In’t Brookx in Stevensweert, …
Tip

De aspergeroute of groenteroute doorheen Kinrooi
Per fiets per dag
Per tandem per dag
Per elektrische fiets per dag

€ 12,00
€ 22,00
€ 24,00

Prijzen zijn telkens exclusief gidsen en fietskaarten (diverse betalend)
Reserveren aan te raden.

6.

Overige activiteiten

6.1.

Pure ontspanning

6.1.1.

Workshop dreamcatcher

Maak je eigen dromenvanger met echte edelstenen.
De workshop met voor en na duurt ca. 3 uur.
Ca. 3 uur
6.1.2.

€ 45,00 p.p.

Taiji en Qi Gong initiatie

Een leuke initiatie tot volledige ontspanning – een hele aparte en leuke ervaring – even eens iets helemaal
anders!
Per groep ca. 1,5 u

€ 110,00

6.1.3.

Meditatiesessie

Toe aan compete ontspanning? Kies dan zeker voor een meditatiesessie.
Verschillende meditaties mogelijk – duur ongeveer 2 uur
Ca. 2 uur

6.2.

€ 35,00 p.p.

Fotozoektocht

Met een FUN map doorheen het snoer van Maasdorpen. Een échte zoektocht in het Maasland, te voet, per
fiets, per auto, …
Per FUN map

6.3.

€ 9,50

Lasergamen

Een zeer leuke en actieve activiteit waarbij er in teams tegen elkaar gestreden wordt. De activiteit vindt
plaats op de Finse Piste aan de overkant van het water – kan eventueel gecombineerd worden met de
StilSloepen of de Segways.
Per persoon

€ 25,00

Opgegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW, 12% voor maaltijden, 6% voor overnachtingen en 0% voor
accommodatie – tenzij anders aangegeven.
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