
   

Prijzen wateractiviteiten 
CrazyIdee vzw staat voor vernieuwende (water)activiteiten voor iedereen met inclusie als motief. 

Onze inkomsten worden gebruikt om verder te investeren in het ontwerpen en verbeteren van onze technische 
uitvindingen waardoor ook minder mobiele mensen de mogelijkheid krijgen om van de natuur en de watersport te genieten. 

Mogen we jou snel verwelkomen? 

~ 
 Electric Paddle Drive en WheelWaver  
  
 20€ per persoon per uur + 7,5€ per persoon per bijkomend half uur 

 Kan gebruikt worden met eigen rolstoel  

 Maximum 2 volwassenen en 2 kinderen per boot 

~ 
 FloatXpress  
  
 Watertrein – ook toegankelijk met eigen rolstoel 

 Tocht 20 minuten: 4€ per volwassene / 3€ per kind tot 12 jaar  

 Tocht 60 minuten: 8€ per volwassene / 6€ per kind tot 12 jaar 

~ 
 Diner on the Water  
  
 Electric Paddle Drive voor 2 personen + catering Port Aventura 

 40€ per uur + prijs catering 

 Breakfast-tour (tussen 10 en 12 uur) 
     Standaard ontbijt (met gekookt eitje): 12,5€ per persoon 

                                                  Luxe-ontbijt (extra gerookte zalm & kaasplankje): 17,5€ per persoon 

                                              Lunch-tour (tussen 12u30 en 14u30) 
                                                  Bagel & wrap-combinatie met vlees / vis: 10€ per persoon 

                                              Apero-tour (tussen 15 en 17 uur) 
                                                  Tapas-arrangement met fles cava: 40€ voor 2 personen 

                                              Frisdrank: 2,20€ / Fles wijn: 17€ / Fles cava: 22,50€ 

~ 
April tot eind september: open op woensdagnamiddag & in het weekend 

Tijdens vakantieperiodes alle dagen open 
Enkel op reservatie – www.crazyideevzw.be of 0486/23.90.05 (Rene) – 0485/37.02.30 (Katty) 

 

  

 

  

http://www.crazyideevzw.be/
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