North Sea Charters
Prijslijst Sportvissen 2018
Wrakvissen
Afhuur Boot Lange tocht van 6.00u tot 17.00u
Opstappers*
aa11 zzzz zzz

1000 euro max. 12 personen
100 euro per persoon

Afhuur Boot Extra lange tocht van 6.00u tot 22.00u
Opstappers*

1200 euro max. 12 personen
120 euro per persoon

* Er wordt pas uitgevaren bij 8 opstappers, tenzij men de boot volledig afhuurt.
Gratis koffie of thee tot einde voorraad.

Ankervissen / Haaivissen van 7.00u tot 17.00u
Gratis huurhengel indien gewenst.

Afhuur Boot
Opstappers **

400 euro maximum 12 personen
45 euro per persoon

Verder dan 15 nm uitvaren kan mits bijbetaling.

** Bij Opstappers nemen wij maximum 10 personen.
Gratis koffie of thee tot einde voorraad.

Ankervissen / Haaivissen All-In zonder aas van 7.00u tot 17.00u
Afhuur Boot

450 euro maximum 12 personen

Zie50
volgende
bladzijden
voor:
Opstappers**
euro per
persoon
Nacht,- en Makreelvissen, Zeebaars,- Combitochten, Oosterschelde en Allerlei
All-In = 1 huur hengel, koffie met koekje, soep, hapje en 2x bier of frisdrank.
Verder dan 15 nm varen kan mits bijbetaling.
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** Bij opstappers nemen wij maximum 10 personen
Gratis koffie of thee tot einde voorraad.

Zie volgende bladzijden voor:
Makreelvissen,Nachtvissen, Nachtvissen Budget All-In, Budget All-in tochten en Allerlei.
Blz. 1

North Sea Charters
Ankervissen / Haaivissen Budget All-In
Ankervissen voor de kust of Oosterschelde van 7.00u tot 17.00u
Wat houdt deze tocht in : Vissen op Schar, Wijting, Bot, Haai en Tong of andere
bodemvissen. (Haai en tong enkel in de zomermaanden)
Materiaal van hengels, onderlijnen en lood zijn aan boord.
Het aas ligt voor jou klaar, als je nog nooit gevist hebt wordt je geholpen om vis
te vangen.
Vissers die met eigen materiaal willen vissen mogen dat ook.
Inbegrepen: 1 huurhengel, portie aas, koffie of thee met koekje, soep, een hapje
en 2x bier of frisdrank.
Dit alles aan een zeer aantrekkelijke All-in prijs
Afhuur Boot Budgettocht All-in
*Opstapper Budgettocht All-in **

550 euro maximum 12 personen
60 euro per persoon

Vissers die dat willen kunnen deze aantrekkelijke Budget All-in formule ook als
opstapper toepassen bij Anker,- of Haaivissen zoals bovenaan in de prijslijst.
Verder dan 15 nm uitvaren kan mits bijbetaling.
* Er wordt pas uitgevaren bij 6 opstappers, tenzij men de boot volledig afhuurt.
1 portie aas per persoon.
** Bij Opstappers nemen wij maximum 10 personen.
Vissers die met hun eigen materiaal willen vissen mogen dat.
Zij die met een 2de eigen hengel willen vissen mogen dat, wel extra aas bij bestellen.
Haai/Tong enkel in de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Zie volgende bladzijden voor:
Makreelvissen , Nachtvissen, Nachtvissen Budget All-in tochten en Allerlei.
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North Sea Charters
Makreelvissen in de zomermaanden
Gratis huurhengel indien gewenst.

Hele dag van 8.00u tot 17.00u
Afhuur Boot
600 euro maximum 12 personen
Opstappers*
60 euro per persoon
Halve dag van 7.00u tot 12.00u
Afhuur Boot
500 euro maximum 12 personen
Opstappers*
50 euro per persoon
Halve dag van 13.00u tot 18.00u
Afhuur Boot
500 euro maximum 12 personen
Opstappers*
50 euro per persoon
* Er wordt pas uitgevaren bij minstens 10 opstappers, tenzij men de boot volledig afhuurt.

Nachtvissen van 19.00u tot 1.00u
Gratis huurhengel indien gewenst.
Afhuur Boot

400 euro maximum 12 personen

Opstappers**

45 euro per persoon

Verder dan 15 nm varen kan mits bijbetaling.

** Bij opstappers nemen wij maximum 10 personen
Enkel in de zomer maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober.
Gratis koffie of thee tot einde voorraad.

Zie volgende bladzijden
Nachtvissen Budget All-in en Allerlei
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Nachtvissen Haai en Tongvissen Budget All-in
Ankervissen voor de kust of Oosterschelde van 19.00u tot 1.00u
Afhuur Boot Budgettocht All-in
*Opstapper Budgettocht All-in

550 euro maximum 12 personen
60 euro per persoon

Inbegrepen: 1 huurhengel, portie aas, koffie of thee met koekje, soep, een hapje en 2x
bier of frisdrank.
* Er wordt pas uitgevaren bij 6 opstappers, tenzij men de boot volledig afhuurt.
** Bij opstappers nemen wij maximum 10 personen.
1 portie aas per persoon.
Vissers die met hun eigen materiaal willen vissen mogen dat.
Zij die met een 2de eigen hengel willen vissen mogen dat, wel extra aas bij bestellen.
Enkel in de maanden mei, juni, juli, augustus, september en oktober.

Voor onze Promo's kijk even bij:

SUPER PROMO of bij Promotie

Zie volgende bladzijden
Allerlei
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Allerlei
- Huur Hengel, zonder Lood en Onderlijn
- Huur Hengel, met 1 Lood en 1 Onderlijn

10 euro per stuk
15 euro per stuk

- Onderlijnen en Lood zijn altijd verkrijgbaar aan boord.
- Zeeaas, kunnen wij voor zorgen indien tijdig besteld !
- Welke aassoorten kan je bestellen:
Pieren (Leeglopers), Zagers, Mesheften en Franse Tappen
De hengels die wij verhuren zijn van de beste kwaliteit en allemaal uitgerust met een
molen Daiwa BG90
Bij afhuur van de boot kunnen de vertrektijden aan gepast worden.
De opgegeven nm (nautic miles) is de afstand vanuit de buitenhaven ingang
Neeltje Jans.
* BBQ enkel en alleen bij vlakke zee en goed weer!!!
Waarom een Catamaran?
Het grote voordeel van een catamaran is zeer stabiel, dus veel minder kans om
zeeziek te worden. Veel meer plaats om visbakken en visgerief te plaatsen en veel
meer ruimte om te vissen op het dek.
Alle prijzen B.T.W. inbegrepen.
P.S. Prijzen zijn onder voorbehoud, North Sea Charters behoudt zich het recht om de
prijzen tussentijds aan te passen.

Wij doen wat je gewoon bent bij ons,
een super service voor een super prijs!
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