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Zomerprogramma 2019
Rondvaart door het Nationaal Park “De Alde Feanen”
Dagtocht Sneek
Dagtocht Joure
Dagtocht Leeuwarden
Dagtocht Weerribben 1 en 2
Dagtocht Dokkum 1 en 2
Dagtocht Lemmer 1 en 2
Tochten naar de wedstrijden van het SKS-Skûtsjesilen
Middagtocht Grou
Brunchcruise
Moonlightcruise
Borrelcruise
Friesland Waterprovincie
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Met trots presenteren wij ons nieuwe zomerprogramma 2019. Ook dit seizoen organiseren 
we diverse rondvaarten, middagtochten, dagtochten en compleet verzorgde cruises. 
Nieuw dit jaar is de Borrelcruise, gezellig met vrienden, familie of collega’s.

Wij begroeten u graag aan boord van onze luxe partyschepen!

1 Boekingskantoor
2 Rondvaartboten
 Kaartverkoop
 Parkeer laats
 Skûtsjemuseum
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Onze tochten

Inscheeplocatie
De Stripe 2



Rondvaardij Princenhof is al sinds jaren een begrip in het gezellige watersportdorp 
Earnewâld. Midden in het prachtige Nationaal Park “De Alde Feanen” ligt onze vloot met 
luxueuze partyschepen die geschikt zijn voor gezelschappen van 5-250 gasten.

Onze thuishaven is Earnewâld, maar wij beschikken over diverse opstapplaatsen in heel 
Noord-Nederland.

Zowel zakelijk als privé kunnen wij diverse mogelijkheden bieden. Een familiedag, reünie, 
personeelsfeest, teambuilding, bruiloft, vrijgezellenfeest, babyshower etc. Door onze 
jarenlange ervaring zorgen wij er samen voor dat het een onvergetelijke dag / bijeenkomst 
wordt.

Aan boord verzorgen wij uit eigen keuken koffietafels, hapjes, verschillende buffetten, 
barbecues en diners naar wens. Daarnaast verzorgen wij ook catering op locatie.

Samen met de crew heten we u van 
harte welkom aan boord! 

Roel & Nynke

Rondvaardij Princenhof



Mei
Rondvaart op zon- en feestdagen
12 mei          Brunchcruise (Moederdag)
27 mei          Dagtocht Dokkum 1
28 mei          Dagtocht Dokkum 2

Juni
Rondvaart op zondag en woensdag
09 juni          Brunchcruise (Pinksterzondag)
13 juni          Dagtocht Joure          
16 juni          Brunchcruise (Vaderdag)          
20 juni          Middagtocht Grou          
24 juni          Dagtocht Lemmer 1          
25 juni          Dagtocht Lemmer 2          
27 juni          Middagtocht Grou          

Juli
Rondvaart op zondag en woensdag
01 juli          Dagtocht Leeuwarden          
04 juli          Middagtocht Grou          
05 juli          Moonlight Cruise          
08 juli          Dagtocht Weerribben 1          
09 juli          Dagtocht Weerribben 2         
11 juli          Middagtocht Grou          
18 juli          Dagtocht Sneek          
21 juli          Brunchcruise          
25 juli          Middagtocht Grou  
25 juli          Borrelcruise         
27 juli          SKS-Grou (start)          
29 juli          SKS-De Veenhoop          
30 juli          SKS-Earnewâld          
31 juli          SKS-Terherne          
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April
Rondvaart vanaf 21 april op zon- en feestdagen

Ontdek onze vaartochten en
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Augustus
Rondvaart op zondag en woensdag
01 augustus          SKS-Langweer
01 augustus          Middagtocht Grou
02 augustus          SKS-Elahuizen
05 augustus          SKS-Woudsend
06 augustus          Middagtocht Grou
07 augustus          Borrelcruise
09 augustus          SKS-Sneek (finale)
13 augustus          Middagtocht Grou
15 augustus          Dagtocht Sneek
15 augustus          Borrelcruise
21 augustus          Borrelcruise
22 augustus          Middagtocht Grou
25 augustus          Brunchcruise
26 augustus          Dagtocht Dokkum 1
27 augustus          Dagtocht Dokkum 2 
29 augustus          Middagtocht Grou

September
Rondvaart op zondag en woensdag
02 september      Dagtocht Weerribben 1
03 september      Dagtocht Weerribben 2
05 september      Middagtocht Grou
06 september      Moonlight Cruise
12 september      Dagtocht Joure

2
beleef het plezier van varen!

Voor extra afvaarten zie:
www.rondvaardij-princenhof.nl
(wijzigingen voorbehouden)
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Data: Vanaf 21 april tot juni op zon- en 
feestdagen. Vanaf juni tot oktober op 
zondag en woensdag. In het voor- en 
naseizoen op aanvraag.

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

13:30
14:00
16:00

€ 11,00
€    6,00

Gratis

Rondvaart door het 
Nationaal Park

“ De Alde Feanen”
“De Princenhof” en “De Alde Feanen” bij 
Earnewâld behoren tot één van de mooiste 
ongerepte natuurgebieden van Nederland. Met 
zijn prachtige meren en vaarten is het een uniek 
gebied om een rondvaart te maken. 

Tijdens de vaartocht is er gelegenheid om een 
hapje en drankje te bestellen.

Varen over de Friese Meren met een tussenstop 
van ca. 1,5 uur in Sneek, één van de elf Friese 
steden. Hier heeft u de mogelijkheid om bijv. een 
bezoek aan het Scheepvaartmuseum of Weduwe 
Joustra te brengen. Vertrek is vanuit Earnewâld. 

Dagtocht Sneek

Data: do 18 juli, do 15 augustus

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:30
10:00
18:00

€ 28,50
€ 13,00

Gratis
(tijden onder voorbehoud)

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek
• kop soep, 2 belegde broodjes



Data: do 13 juni, do 12 september

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Aankomst Joure:
Bezoek Joure:
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:30
10:00

ca. 13:00
ca. 13:15 - 14:45

18:00

€ 33,50
€ 17,00

Gratis

Dagtocht Joure
Vanuit Earnewâld maken we een prachtige 
vaartocht naar Joure. We varen via: het Prinses 
Margrietkanaal – Grou – Terherne – Noorder Oude 
weg – Jouster sluis – Zijlroede – naar Joure. We 
bezoeken het DE museum. Het museumbezoek 
brengt u o.a. langs het eerste fabriekje van DE, 
geboortehuisje Egbert Douwes. Daarnaast vindt 
u een koperslagerij, zilversmederij, kopergieterij 
en een Friese klokmakerij. Na het museumbezoek 
varen we terug naar Earnewâld. 

Vanuit Earnewâld maken we een prachtige 
vaartocht naar Leeuwarden. We varen via: 
Siegersdiep – Langesloot – Kruiswaters – 
Prinses Margrietkanaal – Fonejachtbrug – Van 
Harinxmakanaal – Zwettehaven – aankomst 
Harmonie. ‘De lokale gidsen van A Guide to 
Leeuwarden kennen de verborgen plekken van 
de stad en vertellen graag over haar historie, 
maar weten ook de mooiste street-art te vinden’. 
Na de tour varen we terug naar Earnewâld.

Dagtocht Leeuwarden 4

Datum: ma 01 juli

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Aankomst Leeuwarden:
Bezoek Leeuwarden:
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:30
10:00

ca. 13:00
ca. 13:15 - 14:45

18:00

€ 30,00
€ 15,00

Gratis

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek
• kop soep, 2 belegde broodjes
• 2 x warm hapje en nootjes
• rondleiding DE museum incl. 1 x koffie of 

thee

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek
• kop soep, 2 belegde broodjes
• 2 x warm hapje en nootjes 
• Guide Tour door onze Friese hoofdstad

(tijden onder voorbehoud)



5 Dagtocht Weerribben 1
Vanuit Earnewâld maken we een vaartocht 
door de prachtigste natuurgebieden naar de 
Weerribben. We varen via de Alde Feanen – 
Prinses Margrietkanaal – Pikmeer – Sneekermeer 
– Uitwellingerga – Koevordermeer – De Brekken 
– Follegaastersloot – Tjeukemeer – Echtenerbrug 
– Driewegsluis – de Linde – Ossenzijl – Kalenberg 
– naar de Weerribben. In de Wetering meren we 
af waar een touringcar voor u klaar staat. 

Per touringcar vertrekken we vanuit Earnewâld 
naar de Weerribben. In de Wetering ligt het schip 
voor u gereed. We varen via Kalenberg – Ossenzijl 
– de Linde – Driewegsluis – Echtenerbrug – 
Tjeukemeer – Follegaastersloot – De Brekken – 
Koevordermeer – Uitwellingerga – Sneekermeer 
– Pikmeer – Prinses Margrietkanaal – via het 
Nationaal Park “De Alde Feanen” weer terug naar 
Earnewâld. 

Dagtocht Weerribben 2

Data: ma 08 juli, ma 02 september

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Aankomst De Wetering:
Vertrek vanaf De Wetering 
per touringcar:
Aankomst in Earnewâld:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:00
09:30

ca. 17:15

ca. 17:30
ca. 18:30

€ 36,50
€ 18,00

Gratis

Data: di 09 juli, di 03 september

Opstappen vanaf:
Vertrek uit Earnewâld
per touringcar:
Aankomst De Wetering: 
Afvaart vanaf De Wetering:
Aankomst in Earnewâld:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:00

09:30
ca. 10:30
ca. 10:45
ca. 18:30

€ 36,50
€ 18,00

Gratis
(tijden onder voorbehoud)

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• kop soep, 2 belegde broodjes
• bittergarnituur 
• busvervoer

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• kop soep, 2 belegde broodjes
• bittergarnituur 
• busvervoer



Dagtocht Dokkum 1
Vanuit Earnewâld maken we een prachtige 
vaartocht naar Dokkum. We varen via Leeuwarden 
– Dokkumer Ee – Birdaard – Bartlehiem - aankomst 
in Dokkum ca. 16.00 uur. Hier is vrije tijd om de 
stad Dokkum te bezoeken. De touringcar staat 
ca. 17.15 uur klaar om u terug naar Earnewâld te 
brengen. 

Per touringcar vertrekken we vanaf Earnewâld 
naar Dokkum. In Dokkum ontvangen we u 
aan boord van de rondvaartboot voor een 
prachtige vaartocht naar Earnewâld. We varen 
via Bartlehiem – Birdaard – Dokkumer Ee – 
Leeuwarden – Grou – Nationaal Park “De Alde 
Feanen”. Aankomst in Earnewâld ca. 17.30 uur. 

Dagtocht Dokkum 2 6

Data: ma 27 mei, ma 26 augustus

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Aankomst Dokkum:
Vertrek uit Dokkum 
per touringcar:
Aankomst in Earnewâld:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:30
10:00

ca. 16:00

ca. 17:15
ca. 18:00

€ 29,50
€ 13,00

Gratis

Data: di 28 mei, di 27 augustus

Opstappen vanaf:
Vertrek uit Earnewâld 
per touringcar: 
Aankomst Dokkum:
Afvaart vanuit Dokkum:
Aankomst in Earnewâld:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:00

09:30
ca. 10:00
ca. 10:15
ca. 17:30

€ 29,50
€ 13,00

Gratis

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• kop soep, 2 belegde broodjes
• 2 warme hapjes en nootjes
• busvervoer

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• kop soep, 2 belegde broodjes
• 2 warme hapjes en nootjes 
• busvervoer

(tijden onder voorbehoud)



7 Dagtocht Lemmer 1
Vanuit Earnewâld varen we langs het dorpje 
Grou over het Sneekermeer, richting het 
Koevordermeer om via de Brekken het pittoreske 
plaatsje Lemmer binnen te varen. We varen door 
het oude centrum en de historische schutsluis 
het IJsselmeer op. Aan de buitenzijde van het 
Woudagemaal meren we om 15.00 uur aan. Bij 
aankomst Woudagemaal volgt een rondleiding 
door het bezoekerscentrum en het stoomgemaal. 
Om 17:00 vertrekken we met de touringcar naar 
Earnewâld. 

We vertrekken per touringcar richting het 
Woudagemaal. Rond 11:00 uur  heeft u  een 
rondleiding door het bezoekerscentrum en 
het stoomgemaal. Om 13.00 uur vertrekt onze 
boot vanaf het Woudagemaal richting Lemmer. 
We varen door de oude schutsluis het centrum 
binnen richting de Brekken. Vanaf de Brekken 
varen we via het Prinses Margrietkanaal richting 
het Koevordermeer en Sneekermeer. Na de 
openstaande sluis van Terherne varen we langs 
Grou via de Alde Feanen en arriveren rond 18.00 
uur in Earnewâld.   

Dagtocht Lemmer 2

Datum: ma 24 juni

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Aankomst Lemmer:
Vertrek uit Lemmer 
per touringcar:
Aankomst in Earnewâld:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:30
10:00

ca. 15:00

ca. 17:00
ca. 18:00

€ 36,50
€ 18,00

Gratis

Datum: di 25 juni

Opstappen vanaf:
Vertrek uit Earnewâld 
per touringcar:
Aankomst Lemmer:
Afvaart vanuit Lemmer:
Aankomst in Earnewâld:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

09:30

10:00
ca. 11:00
ca. 13:00
ca. 18:00

€ 36,50
€ 18,00

Gratis
(tijden onder voorbehoud)

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• kop soep, broodje kaas en broodje kroket
• toegang Woudagemaal 
• rondleiding met 1 x koffie of thee met cake
• busvervoer

De vaartocht is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• kop soep, broodje kaas en broodje kroket
• toegang Woudagemaal 
• rondleiding met 1 x koffie of thee met cake
• busvervoer



8Tochten naar de wedstrijden van het SKS-Skûtsjesilen

Zaterdag 27 juli – Grou (start)
Inschepen vanaf 10.00 uur, afvaart 11.00 uur
Volwassenen   € 13,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)    €    6,50
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Dinsdag 30 juli – Earnewâld
Inschepen vanaf 11.00 uur, afvaart 12.00 uur
Volwassenen   € 13,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    6,50
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Skûtsjesilen is hét watersportevenement van Friesland. Beleef de strijd van dichtbij en ga mee, met één 
van onze partyschepen, naar onderstaande wedstrijden. 

De aanvang van de wedstrijden is 14.00 uur.

Maandag 05 augustus – Woudsend
Inschepen vanaf 11.00 uur, afvaart 12.00 uur
Volwassenen   € 13,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    6,50
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Donderdag 01 augustus – Langweer
Inschepen vanaf 09.00 uur, afvaart 09.30 uur
Volwassenen   € 14,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    8,00
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Maandag 29 juli – De Veenhoop
Inschepen vanaf 10.00 uur, afvaart 11.00 uur
Volwassenen   € 13,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    6,50
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Woensdag 31 juli – Terherne
Inschepen vanaf 09.30 uur, afvaart 10.30 uur
Volwassenen   € 14,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    8,00
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Vertrek vanuit Woudsend (Waechswal 1)

(tijden onder voorbehoud)

Keuken aan boord!

Vrijdag 02 augustus – Elahuizen
Inschepen vanaf 11.00 uur, afvaart 12.00 uur
Volwassenen  € 13,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    6,50
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Vrijdag 09 augustus – Sneek (finale)
Inschepen vanaf 09.00 uur, afvaart 10.00 uur
Volwassenen   € 14,50
Kinderen (4 t/m 12 jaar)  €    8,00
Kinderen (0 t/m 3 jaar)  Gratis

Vertrek vanuit Earnewâld
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We maken een prachtige vaartocht door 
Nationaal Park “De Alde Feanen” bij Earnewâld. 
Tijdens de vaartocht wordt er een heerlijke 
brunch geserveerd. 

Brunchcruise

Data:  zo 12 mei (Moederdag)
zo 09 juni (Pinksterzondag)
zo 16 juni (Vaderdag)
zo 21 juli
zo 25 augustus

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

10:30
11:00

ca. 13:00

€ 25,50
€ 12,50

Gratis

Middagtocht Grou
We maken een schitterende vaartocht door 
het natuurgebied “De Alde Feanen”. Tijdens 
de vaartocht maken we een tussenstop in 
het karakteristieke dorpje Grou. Hier heeft u 
de gelegenheid om ongeveer 1 uur te gaan 
winkelen of wandelen langs de mooie paden aan 
het water. De middagtocht Grou is uit te breiden 
met een verzorgingsarrangement. 

Data, do: 20 en 27 juni 
04, 11 en 25 juli
01, 22 en 29 augustus
05 september 
Data, di: 06 en 13 augustus 

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)
Verzorgingsarrangement p.p
(tijden onder voorbehoud)

13:30
14:00
18:00

€ 13,50
€    6,00

Gratis
€    7,50

Verzorgingsarrangement is inclusief:
• 2 x koffie of thee met Friese oranjekoek 
• bittergarnituur met kaas, worst, nootjes en 

2 warme hapjes

De brunch bestaat o.a. uit:
• kop soep 
• diverse brood- en belegsoorten
• zoetigheden
• salades
• gerookte zalm
• kaasplankje
• warme gerechtjes
• vruchten en bavarois
• koffie, thee, melk, karnemelk en sappen



10Borrelcruise
Stap aan boord met familie, vrienden of collega’s 
en geniet van de natuur en rust in Nationaal Park 
“De Alde Feanen”. Tijdens deze prachtige tocht 
draaien we een gezellige playlist.

Data: vr 05 juli, vr 06 september

Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

19:00
19:30
23:00

€ 38,50
€ 20,00

Gratis

Moonlight Cruise
Genietend van de overweldigende charme van 
het natuurgebied en een welkomstcocktail, vaart 
u langs de unieke flora & fauna. Er wordt een 
uitgebreid koud & warm buffet geserveerd terwijl 
de zon achter de horizon verdwijnt.

Data: wo 07 augustus, wo 21 augustus
Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

16:30
17:00
19:00

De Borrelcruise is inclusief: 
• 2 consumpties
• een borrelplank (4 hapjes p.p.) 
• gemengde noten

Wilt u deze tocht uitbreiden neemt u dan contact 
met ons op voor de mogelijkheden.

(tijden onder voorbehoud)

Data:  do 25 juli, do 15 augustus
Inschepen vanaf:
Afvaart: 
Ontschepen:

Volwassenen:
Kinderen (4 t/m 12 jaar)
Kinderen (0 t/m 3 jaar)

19:00
19:30
21:30

€ 18,50
€ 11,50

Gratis

De Moonlight Cruise bestaat o.a. uit:
• welkomstcocktail
• kop soep 
• uitgebreid koud & warm buffet
• dessert
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Kadotip!

Boardingpass

Een rondvaart kado geven? Alle 
tochten in dit overzicht zijn kado te 
geven aan bijvoorbeeld vrienden, 
familie of collega’s! Kijk op onze 
website voor meer informatie! 
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Friesland - Waterprovincie

Earnewâld, de thuishaven van Rondvaardij Princenhof, gelegen in het prachtige 
Nationaal Park “De Alde Feanen” ook wel “Princenhof” genoemd is een aaneengesloten 
laagveenmoerascomplex met een totale oppervlakte van ca. 2500 hectare. Het gebied 
bestaat voornamelijk uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden en moerasbossen. 
Binnen “De Alde Feanen” staat net als in de provincie Friesland, water centraal. Het is dan ook 
voor de hand liggend dat u bij een bezoek aan de mooie provincie, het water opgaat. Onze 
schepen zijn de plek bij uitstek, om optimaal te genieten van de prachtige en veelzijdige 
omgeving. Dit in combinatie met onze culinaire verzorging maakt elke tocht tot een succes!

Leeuwarden

Dokkum

Earnewâld
Grou

Sneek

De eerribben

Lemmer

Joure



Wij bieden verschillende mogelijkheden voor een onvergetelijk dagje uit. 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Uiteraard helpen wij 
u graag wanneer u een programma op maat wilt!

dagtochten
bedrijfsfeesten
teambuilding
presentaties

seminars
vergaderingen

reünies
familie-uitjes

bruiloften en partijen

Hét juiste adres voor uw
rondvaart tijdens: 

www.rondvaardij-princenhof.nl
info@rondvaardij-princenhof.nl

Volg ons
op social media! 

De Stripe 2
9264 TW

Earnewâld
T 0511 53 93 34
T 06 16 93 90 04


