Welkom aan boord van de Quelle Belle!
Onze reddingssloep ligt voor u en uw gasten
klaar aan onze steiger om te genieten van een
onvergetelijke ervaring op de Kralingse Plas,
de Rotte of zelfs de Maas.
De Quelle Belle is door haar afmeting van
8,5 x 3 mtr. zeer ruim en stabiel. U kunt er
een heerlijke rondvaart mee maken, op een
originele manier mee vaargaderen en de
gemeente Rotterdam heeft haar zelfs
aangewezen als trouwlocatie.
De Quelle Belle is een in 2009 volledig
gerestaureerde reddingssloep afkomstig van
het boorplatform Statfjord B in Noorwegen,
is geschikt voor 12 volwassenen en 2
kinderen en wordt verhuurd met ervaren
schipper.

Huurprijzen:
Huurprijs per uur

125,00

Bruidsvaart
Trouwen op de sloep
Vaargaderen
Evenementen op de Maas
zoals het Veerhavenconcert
of de Wereldhavendagen

150,00
250,00
p.o.a.
p.o.a

Catering aan boord:
p.p. per uur
Bier, wijn, fris
Prosecco
p.p. per uur
Sandwiches

5,00
7,50
7,50

(met een minimum van 2 uur, incl. schipper)

Vaartijden:
Van april tot en met september.

WWW.DESCHONELEI.NL
010 - 21 21 555

de schone lei

Welkom aan boord van de Quelle Belle,
Merk
Bouwjaar
Type
Afkomst
Afmeting
Motor
Refit
Passagiers

: Schat-Harding
: 1980
: Reddingssloep
: Boorplatform Statfjord B Noorwegen
: 8,50 x 3,2 meter
: Mitsubishi Marine 42 PK by Drinkwaard
: 2009, kussens, verfsystemen, motor
: 12 + 2 kinderen

Reddingsvesten
Reddingsboei
Marifoon
Navigatieverlichting
Flares
Peddels

: 16+2 voor kinderen
: 1 lifesling Plastimo
: Icom M35
: Lopolight

Audioinstallatie, ook voor Ipod
Koelkast
Zonnedek
Interieurverlichting
Veiligheid aan boord
De Quelle Belle is door haar lengte en breedte een stabiele en veilige boot. Ondanks de
stabiliteit en veiligheid van de boot kan er op open water altijd iets misgaan en daarom
dienen alle passagiers in het bezit te zijn van een zwemdiploma. Kinderen tot 12 jaar dragen
verplicht een reddingsvest. In geval van nood hebben we aan boord de nodige
reddingsmaterialen. Deelname is geheel op eigen risico.
Vaargebieden:
Door de verbinding met een sluis tussen de Kralingse Plas en de Rotte kunnen we de hele
wereld over maar zullen we voornamelijk varen op de Plas, de Rotte, de Schie of de Maas. Als
we de Plas af gaan en de sluis passeren moeten we rekening houden met de draaitijden van
de sluizen.
Kralingse Plas
Rotte tot Irenebrug
Rottemeren
Naar de Maas

1 uur
2 uur
3 uur
3 uur

De Schie richting Delft
Vaargaderen
Evenement op de Maas

4 uur
op aanvraag
op aanvraag

Algemene informatie
* De Quelle Belle wordt alleen verhuurd met schipper
* Trouwen aan onze steiger op de Quelle Belle is mogelijk. De meest unieke trouwlocatie!
* De catering aan boord wordt verzorgd door de Schone Lei, catering is niet verplicht.
* Voor speciale arrangementen of vaartijden buiten het weekend maken wij graag een
afspraak met u.
* Door de breedte van de boot kunnen we helaas niet de Bergse voor- of achterplas op.
* De Quelle Belle is een open sloep en daardoor weersafhankelijk.

