Zeil mee op een Friese pream
Elke zondag vanaf april t/m oktober vertrekt vanaf de
kade bij Grand Café It Skippershûs een Friese zeilpream voor een mooie tocht over het meer de Fluessen. Tijdens de zomervakantie van het noorden wordt
er in juli en augustus extra op dinsdag en donderdag
gevaren met de zeilpream.
U kunt zich tot 1 dag van tevoren opgeven bij de
receptie voor € 13,50 per persoon (minimale deelname
6 personen). Een prachtige Friese ervaring!
Reserveren kan via 0514 -52 22 21 of info@kuilart.nl

€ 13,5o0on

p e r p e rs

Grand Café It Skippershûs

In It Skippershûs vindt u een grand café met terras aan het water,
gezellige bar, een snackbar, feestzalen en bowlingbanen. Het terras
biedt een mooi uitzicht over de Fluessen. Kom en geniet van de voorbij
varende boten!
Tafel reserveren: Grand Café: 0514 52 16 71
Verse pizza bestellen? Bel voor afhaal vanaf 17.00 uur via: 0514 52 16 71

Bowling
Bowlingbaan per uur tot 18.00 uur vanaf 18.00 uur
Ma/ Di/ Wo/ Do				€ 17,50				€ 19,50
Vrij/ Zat/ Zon					€ 19,50				€ 21,50		
Reserveren via de receptie of in het Grand Café

Fietsverhuur
Wij verhuren fietsen op het park; fietsen met drie versnellingen, e-bikes en kinderfietsen. De verhuur gaat via de receptie. De fietsen zijn af te halen bij het havenkantoor.
Tarieven
Fietsen (drie versnellingen)*

€ 10,00 per dag 		 *weekend € 20,00		 € 49,00 per week

Kinderfietsen 								 € 8,00 per dag 										

€ 39,00 per week

Elektrische fiets							 € 21,00 per dag 												 € 110,00 per week
Verhuurperiodes: dag 9.00-17.00 uur, *weekend vrij 15.00 uur- zon 17.00 uur, week 7 dagen,
kan elke dag van de week beginnen. Laatste dag heeft u de fiets tot 17.00 uur.

Internet KPN Hotspot

Tennisbaan

Voor het reserveren van de tennisbaan kunt u bij de receptie terecht.

GRATIS WiFi code bij uw reservering

Daarnaast zijn rackets en tennisballen bij ons te huur, zelf meenemen

(Camping/ accommodatie/ vaste ligplaatshouders boot v.a. 6 m/ passanten)

mag natuurlijk ook.

Op het gehele vakantiepark is gratis WiFi beschikbaar. U ontvangt
1 code voor 1 apparaat per kampeerplaats en bij ligplaatsen v.a. 6
meter. Bij de vakantiehuizen ontvangt u 1 code voor 4 apparaten.
Meer codes zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie.

Per uur							€ 7,50
Per uur + 2 rackets 		 € 10,00
Tennisbal p.s.				 € 1,50 (borg)

Reserveren bij de receptie
Prijzen WiFi codes
4 apparaten:
Midweek/weekend 		 € 20,00
Weekkaart 						€ 30,00

1 apparaat:
1 uur 									€ 2,00
Dagkaart 						€ 5,00
Midweek/weekend 		 € 7,50
Weekkaart 						€ 10,00
Maandkaart 					€ 30,00
Halfjaarkaart 					€ 60,00
Jaarkaart 						€ 90,00
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Bij Grand Café It Skippershûs is GRATIS WiFi van KPN FREE
Klantenservice van KPN: 0800-0414

De Kuilart is ook te vinden op Social Media:

www.kuilart.nl - 0514 52 22 21 - info@kuilart.nl

Bootverhuur

Zeilboten

Motorboten

Maril 6.25

Optimist

● 8-Persoons sloep
● Minimaal 14 pk inboord dieselmotor
● Voorzien van een buiskap en zitkussens

● 1-Persoons jeugdzeilboot
● Ideaal voor de beginner
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SurfcenterSudwest
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Leren windsurfen, suppen of gewoon een geweldige dag beleven met je familie of vrienden op het Friese water?
Dat kan bij het nieuwe SurfcenterSudwest!
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Bij ons kunt u terecht voor:
● Surflessen
● Supclinic
● Verhuur surfsets en SUP-boards
● Kanoverhuur

Huurprijzen zijn exclusief brandstof

Voorwaarden
Huurtermijnen
Dagdeel		
Hele dag
Week		

9.00 - 12.30 uur of 13.00 - 17.00 uur (valk/polyvlet)
9.00 - 17.00 uur
zeven aaneengesloten dagen

Ga snel naar www.surfcentersudwest.nl voor meer informatie over onze verschillende arrangementen!
Telefoon: +31 (0)6 83697412								Mail: info@surfcentersudwest.nl							 Website: www.surfcentersudwest.nl

Zwemvesten en waterkaarten zijn beschikbaar.

Zeillessen

Hoogseizoen

Hemelvaart en Pinksteren, juli en augustus.
De rest van het jaar gelden de laagseizoenprijzen.

Optimist zeilcursus (7 tot 12 jaar; zwemdiploma verplicht)
De cursus bestaat uit 4 blokken van 2 uur, verdeeld over 4 dagen.
Prijs: € 127,50 p.p.

Schade
Alle boten zijn all-risk verzekerd. Het eigen risico bedraagt
€ 250,- per gebeurtenis (excl. inventaris). U tekent uw huurovereenkomst bij de receptie bij het afhalen van uw vaartuig.

Valk zeilcursus (vanaf 12 jaar)

Bij schade dient men de verhuurder direct op de hoogte te
brengen. Bij grote schade veroorzaakt door huurder, behoudt de
verhuurder het recht om geen vervangende boot te leveren. In
dergelijk geval is de verhuurder geen restitutie van het huurbedrag verschuldigd.

Prijs: € 165,00 p.p.

Boot reserveren? T: 0514 52 22 21 of www.kuilart.nl

De cursus bestaat uit 4 blokken van 3 uur, verdeeld over 4 dagen.
U kunt ook samen met uw gezin in één valk les krijgen.

Privéles
Foto: S. Wapstra

Wilt u uw opgedane zeilkennis weer opfrissen voordat u weer
alleen het water opgaat? Dan kunt u privéles nemen.
De privéles wordt aan uw wensen en vaardigheden aangepast.
Privéles wordt buiten de reguliere zeilcursus gegeven.
Prijs: € 40,00 per uur (excl. boothuur).

Zeillessen zijn van maandag t/m donderdag.
Reserveren kan via de receptie: 0514-52 22 21

