
 

 

Biesboschhoeve arrangement 

 

U kunt dit arrangement boeken op alle dagen van de week en u bepaalt zelf het 
aantal nachten dat u bij ons op de camping wilt verblijven. 
 
Het arrangement bestaat uit: 
 
 Overtocht met ‘De Doorstroom’ naar de Biesboschhoeve 

 
Onze boot vaart elke ochtend na reservering om 
11.00 uur vanaf het vaste land richting het eiland.  
Op vrijdag vaart de boot ook om 19.00 uur naar het 
eiland. 
 
De boot vaart elke ochtend om 10.30 uur weer 
retour naar het vaste land. 
 
Na reservering ontvangt u van ons een 
routebeschrijving naar de opstapplaats van de boot. 
U kunt uw auto gratis parkeren langs de dijk. Denk 
er wel aan dat u uw kampeerspullen over de dijk 
naar de boot moet dragen. 
 
Retourprijs overtocht: €20 per persoon, kinderen t/m 12 jaar €10 p.p. 

 
 Overnachting op de camping 

U bepaald zelf hoeveel nachten u bij ons op de camping wilt verblijven. 
Het arrangement is te boeken voor als u met uw eigen tent wilt komen 
kamperen, maar is ook mogelijk in combinatie met de huur van één van 
onze keten. 
Voor meer informatie over de faciliteiten en de tarieven van de keten 
kunt u kijken op: 
https://biesboschhoeve.nl/faciliteiten-camping/ 
 
Overnachtingskosten: €9 per persoon per nacht (incl. €1 
toeristenbelasting) 

https://biesboschhoeve.nl/faciliteiten-camping/


 
 
 Huur Canadese kano 

Het is mogelijk om bij ons een kano te huren om hiermee de Biesbosch 
te verkennen. Een Canadese kano is in principe geschikt voor 3 personen. 
U krijgt bij ons een kaartje mee van het gebied. 
 
Huur kano: €30 per dag, €50 voor de gehele periode dat u bij ons 
verblijft. 

 
 
De totale kosten van het arrangement zijn afhankelijk van het aantal personen 
en het aantal nachten dat u bij ons verblijft. 
 
Overtocht volwassen €20 x aantal personen   = € ____ 
Overtocht kinderen €10 x aantal personen   = € ____ 
Overnachting €9 x aantal personen x aantal nachten  = € ____ 
Kano per dag €30 x aantal kano’s     = € ____ 
Kano per periode €50 x aantal kano’s    = € ____ 
Optioneel: huur keet      = € ____ 

     
     Totale verblijfskosten € __________ 
 

 


