
Rondje varen om de Dom
Met dit arrangement maak je een ontdekkingstocht 
door de Utrechtse grachten. Onder begeleiding van 
een ervaren gids vaar je met kano of fluisterboot door 
de bruisende binnenstad van Utrecht. Het varen langs 
de mooie werven, grachten en consoles is een unieke 
belevenis die je niet snel zal vergeten. Tussen al deze 
bijzondere indrukken door maken we een korte stop 
voor een kopje koffie of thee.

Duur: 2 uur
Aantal deelnemers: vanaf 10 personen
Prijs: € 15,00 p.p. (incl. BTW) inclusief kano of fluisterboot, begeleiding van een 
gids, waterdichte tas en koffie en thee.

Varen & GidsVaren & Spelprogramma’s/Teambuilding

Varen & GPS puzzeltocht
GPS is een geweldig instrument om de stad te 
ontdekken en de teamspirit te versterken. Vaar  
als team langs de historische schatten van de  
binnenstad van Utrecht. Wanneer je een raadsel of  
opdracht oplost, kun je de route met GPS vervolgen.  
Onderweg sluit je deals met voorbijgangers die je  
op foto vastlegt. Tijdens de prijsuitreiking wordt het 
winnende team bekend gemaakt.

Duur: 2,5 - 3 uur
Aantal deelnemers: vanaf 6 personen
Prijs: € 25,50 p.p. (incl. BTW) inclusief kano of fluisterboot, routekaart waterdichte 
tas, GPS tocht en instructie.

Varen & Wie is de Rat spelprogramma
Zin in sensatie, mysterie, spanning en teambuilding? 
Geniet van een vaartocht door Utrecht en speel  
daarna het geweldige spel ‘Wie is de Rat?’.  
Binnen een team wat je denkt te kunnen vertrouwen 
zit één Rat: iemand die opzettelijk, maar ongemerkt 
opdrachten laat mislukken. Weet zij écht het  
antwoord op die vraag niet? Degene die de identiteit 
van de Rat achterhaalt, wordt tijdens de prijsuitreiking 
gehuldigd onder het genot van een drankje.

Duur: 5,5 uur (2 uur varen en 3,5 uur het Wie is de Rat spelprogramma)
Aantal deelnemers: vanaf 10 personen
Prijs: € 45,00 p.p. (incl. BTW) inclusief kano of fluisterboot, routekaart, 
waterdichte tas, het spelprogramma Wie is de Rat, instructie bij het spel en  
de prijsuitreiking met drankje.

Avontuurlijke Minstroom kanotocht
Laat je verrassen door Utrecht vanaf het water en 
vaar mee met deze avontuurlijke kanotocht. Via de 
Biltse Grift neemt de gids je mee langs de onontdekte 
plekjes en historie van Utrecht. Je vaart door smalle 
dicht begroeide stroompjes waar je alleen met de 
kano kunt komen en ervaar je de unieke stilte midden 
in de stad. Daarna vaar je door het bruisende centrum 
terug naar onze eindlocatie aan de Oudegracht.  

Tussendoor is er tijd voor een lekker kopje koffie of thee.

Duur: 3 - 3,5 uur
Aantal deelnemers: vanaf 10 personen
Prijs: € 22,50 p.p. (incl. BTW) inclusief kano, begeleiding van een gids, 
waterdichte tas en koffie en thee.

Nachtvaartocht langs de lichtkunstwerken van Trajectum Lumen 
Tijdens deze nachtvaartocht sta je vanuit het water
oog in oog met de meest opvallende lichtkunstwerken
van Trajectum Lumen. Onder begeleiding van een gids
vaar je met kano of fluisterboot door de bruisende
binnenstad van Utrecht. Onderweg ontdek je de
historische schatten en gebouwen van Utrecht  
uitgelicht met de mooiste lichteffecten. 

Duur: 2 uur (vaste vaartijd: 22.00 – 24.00 uur)
Aantal deelnemers: individueel kun je deelnemen aan een vaste vaartocht die 
iedere 2e en 4e vrijdag van de maand* gepland staat en vanaf 10 deelnemers kun je 
zelf een datum kiezen.
Prijs: € 15,00 p.p. (incl. BTW) inclusief kano of fluisterboot, begeleiding van een gids.

*Kijk voor data op www.kanoverhuurutrecht.nl

Reserveren
Reserveer online via www.kanoverhuurutrecht.nl of bel met +31 (0)30 236 79 05  
of +31 (0)6 132 6 63 80.

Openingstijden
Maandag: 13.00 - 20.00 uur. 
Dinsdag t/m Zondag: 10.00 - 20.00 uur.

Afwijkende tijden buiten de openingstijden zijn na een reserverings- 
aanvraag in overleg mogelijk. Vanaf oktober tot en met februari zijn  
wij alleen op afspraak geopend.
 
Ons adres 
Je vindt ons in het centrum van Utrecht aan de Oudegracht 4 aan de werf,  
3511 AM Utrecht, zo’n 150 meter voorbij de Pathé Rembrandt bioscoop.

Openbaar vervoer
Neem vanaf Utrecht CS bus 6 of 9 richting Zuilen, stap uit bij halte Sint Jacobsstraat 
en loop in 3 minuten naar Kanoverhuur Utrecht.

Parkeren
Kom je met de auto, dan kun je het best parkeren in parkeergarage  
Paardenveld (Kroonstraat 9) of La Vie (Sint Jacobsstraat 1). Vervolgens 
loop je in 3 minuten naar Kanoverhuur Utrecht. Bij P&R Westraven kun  
je de hele dag parkeren én OV-retour voor (maximaal 5 personen) voor  
5,00 euro per auto. 
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Maak van je vaartocht een onvergetelijk uitje 
met een van onze arrangementen! 

Waar & hoe?



Hapje en drankje in onze werfkelder

Aanvullend op het varen of bij het samenstellen van een dagprogramma is het 
mogelijk bij aanvang of na afloop een hapje of drankje te gebruiken in onze 
sfeervolle werfkelder. Wij werken hiervoor samen met een professionele cateraar. 
Onze bijzondere werfkelder staat dan exclusief voor de groep ter beschikking.  
Geef je wensen bij het plaatsen van je reservering aan ons door. Andere  
cateringsuggesties zijn mogelijk, vraag bij ons een offertevoorstel op maat aan. 

Kijk voor meer impressie van onze werfkelderruimte op:  
www.werfkelderverhuurutrecht.nl

Onderstaande prijzen voor de catering zijn inclusief BTW en het gebruik van onze 
werfkelder die exclusief voor de groep ter beschikking staat. 

Ontvangst met gebak, koffie en thee
€ 6,50 per persoon
2 kopjes koffie of thee · een vers gebakje · 1 uur gebruik van de ruimte

Basic Lunch  
v.a. € 13,00 per persoon
1 zacht bolletje en 1 pistolet belegd met divers luxe beleg · 1 krentenbol · koffie en 
thee · Additioneel: kopje verse soep · 1,5 uur gebruik van de ruimte

Lunch De Luxe Petit pains  
v.a. € 14,75 per persoon
4 biologische luxe soorten mini broodjes diverse soorten luxe beleg · koffie en thee  
Additioneel: kopje verse soep · 1,5 uur gebruik van de ruimte

High Tea of High wine  
€ 30,00 per persoon
De High tea variant is met diverse zoete en hartige hapjes, inclusief thee met 
diverse smaken thee. High wine is de borrelvariant op de High Tea, inclusief 1 fles 
wijn · 2 uur gebruik van de ruimte

Borrelen 
5 luxe borrelhapjes € 12,50 per persoon  
Knabbelgarnituur € 11,50 per persoon 
2 uur gebruik van de ruimte

Diner buffetten 
v.a. € 27,50 per persoon (prijs afhankelijk van groepsgrootte)
Tapas of Italiaans buffet, met een variëteit aan warme en koude gerechten. Variaties 
op het buffet zijn in overleg beschikbaar, zoals Frans buffet, Grieks of Marokkaans 
buffet. · 2 uur gebruik van de ruimte

Ingeval van de catering afname van borrelhapjes en diner buffetten, zullen we 
aanvullend een minimale drankafname van 4 consumpties per persoon  
doorrekenen voor het gebruik van onze ruimte. 

Prijzen drankjes op basis van verbruik
Koffie, Thee, Fris: € 1,75
Bier: € 2,25
Wijn: € 15,00 per fles

Varen & Workshops Culinair

Varen & Workshop Cocktail shaken
Na een heerlijke tocht op het water neemt een 
professionele shaker je mee naar de wondere wereld 
van het stirren, blenden en funky shaken. Een bijzonder 
leuke activiteit, boordevol entertainment en tips voor de 
lekkerste smaken en de mooiste garnering. Natuurlijk 
wordt er vooral veel gemixt en geproefd in een 
sfeervolle ambiance. 

Duur: 4 uur (2 uur varen en 2 uur cocktail shaken)
Aantal deelnemers: vanaf 6 personen
Prijs: € 42,50 p.p. (incl. BTW) inclusief fluisterboot of kano, routekaart, waterdichte 
tas en workshop cocktail shaken.

Varen & Workshop Wijnproeven     
Ben je een levensgenieter en hou je van wijn?  
Tijdens dit arrangement ga je eerst varen door de 
grachten van Utrecht om vervolgens te genieten  
van een wijnproeverij. Zes spannende wijnen staan 
voor je klaar en een wijnkenner wijst de weg. Een 
leerzame belevenis, perfect voor een gezellig 
groepsuitje in een sfeervolle ambiance.

Duur: 3,5 uur (2 uur varen en 1,5 uur wijnproeven) 
Aantal deelnemers: vanaf 12 personen
Prijs: € 42,50 p.p. (incl. BTW) inclusief fluisterboot of kano, routekaart, waterdichte 
tas en wijnproeven.

Varen & Workshop Tapas of Asian Bites
Waan je in Spaanse of Aziatische sferen en maak na 
afloop van een prachtige tocht op het water kennis 
met één van de leukste vormen van eten tijdens een 
workshop Spaanse Tapas of Asian Bites. De workshop 
begint met een uitleg en daarna gaan de koksmutsen 
op. De deelnemers worden in teams verdeeld die elk 
een gedeelte van de hapjes gaan bereiden. Na het 
koken wordt er gezellig samen gegeten.

Duur: (2 uur varen, 2,5 uur tapas of Asian Bites maken)
Prijs: € 52,50 p.p. (incl. BTW) inclusief fluisterboot of kano, routekaart, waterdichte 
tas, workshop en (maaltijd vullende) zelfgemaakte hapjes. 

Varen & Middag Workshop Worst draaien
Eerst de grachten van Utrecht verkennen, daarna met 
een biertje in je hand van zelfgemaakte worst genieten 
geserveerd met twee lekkere salades. Tijdens deze 
workshop leer je de ware kunst van het worst maken. 
Een eeuwenoud fenomeen, dat vele variaties kent. 
Jullie maken 2 soorten worst: het malen van het vlees, 
het bereiden van de vulling, het vullen van de darm en 
natuurlijk is de garing van belang.

Duur: 4 uur (2 uur varen, 2 uur worst maken) 
Aantal deelnemers: vanaf 10 personen
Prijs: € 44,50 p.p. (incl. BTW) inclusief fluisterboot of kano, routekaart, 
waterdichte tas, workshop en zelfgemaakte hapjes. 

Varen & Middag Workshop Afternoon tea 
Na het varen gaan de koksmutsen op en gaan 
jullie zelf aan de slag met het bereiden van een 
overheerlijke Afternoon tea. Op het menu staat een 
samenstelling van zoete en hartige hapjes, zoals ze 
dat alleen in Engeland kunnen. Tijdens de workshop 
‘Afternoon Tea’ zetten we de zoete Engelse traditie 
voort en bereid je de lekkerste gerechten voor bij de 
thee: sandwiches, scones, trifles en meer.  

Duur: 4 uur (2 uur varen, 2 uur Afternoon tea hapjes maken). 
Aantal deelnemers: vanaf 10 personen
Prijs: € 44,50 p.p. (incl. BTW) inclusief fluisterboot of kano, routekaart, waterdichte 
tas, workshop en zelfgemaakte hapjes. 


