
Seafury 700 & 730

Onze Seafury sloepen zijn zeer stabiel en 
uitermate gebruiksvriendelijk, het model 
van deze stoere boten is afgeleid van de 
authentieke reddingssloepen. Deze ruime, 
robuuste partysloepen zijn bij uitstek 
geschikt voor grote gezelschappen of 
bedrijfsuitjes. Ze zijn voorzien van een 
boegschroef, een luxe kussenset, 

zonnedek en veilige rvs-railingen rondom. 
De Seafury 700 is 7,50 m. lang, de 730 is 
8,00 m. lang en beiden zijn 2,75 m. breed. 
U kunt deze sloepen huren per dag of per 
avond. Uiteraard kunt u de Seafury 
sloepen ook voor langere tijd huren, 
hier-bij valt te denken aan een week, 
maand of zelfs een heel vaarseizoen. 
Tevens kunnen wij voor u, mits vooraf 
gereserveerd, een heerlijke en goed 
gevulde picknickmand, borrelmand of 
gekoelde drankjes voor onderweg 
verzorgen.

Seafury 700 + 730 Seafury 700 max. 10 pers. Seafury 730 max. 12 pers.
per uur  € 45,--  € 50,--
11.00 - 17.00  € 200,--  € 225,--
17.00 - 22.00  € 200,--  € 225,--
11.00 - 22.00  € 350,--  € 400,--
Borgsom  € 150,--  € 150,--

Industrieterrein Veerpolder
Veerpolder 61-67
2361 KZ Warmond

T: 071-3010043
 I: www.olympia-charters.nl
E: info@olympia-charters.nl

Wist u dat Olympia…
…gratis zwemvesten heeft voor de kleintjes (en natuurlijk ook voor grote)?

…een verhuurlocatie in Leiden aan ’t Galgewater heeft?

…een unieke mooi weer garantie geeft?

…de catering voor u aan boord kan verzorgen?

…open staat voor nieuwe dingen, en uw mening zéér op prijs stelt!?

   

       
    

        
    

     
     

      
    

     
          

         
         

      
      
       
      
       

     
    
    

             
   €    

    €    

    €    
    €   € 

     € 

 
 

  

 
  

 

   
          

       

     

       

           

OLYMPIA

www.olympia-charters.nlwww.olympia-charters.nlwww.olympia-charters.nl

Sloepen verhuurSloepen verhuur Sloepen verhuurSloepen verhuur 



Wecosloepen 635

Gezellig een dagje het water op en varen 
door het unieke Hollands Plassengebied 
gelegen in het Groene Hart van Nederland. 
Vanuit Warmond maakt u een leuke dag -
tocht over de Kagerplassen, de Braassemer-
meer of de Westeinderplassen. 
Lekker varen, zonnen, zwemmen, vissen, 
luieren en genieten. Neem een goed 
gevulde picknickmand mee, of leg aan 

bij één van de vele restaurantjes onderweg. 
Door de geringe doorvaarhoogte zijn 
onze Wecosloepen ook uitermate geschikt 
voor een unieke vaartocht door het 
centrum van Leiden, met z’n gezellige 
terrasjes aan het water. 

De stoere Weco motorsloepen zijn 
uitgerust met een betrouwbare 25 PK 
dieselmotor en bieden plaats aan 
maximaal 8 personen. Alle boten zijn 
voorzien van kussens en bergruimte onder 

de banken. Een waterkaart van het 
vaargebied is aan boord en voor de 
kinderen zijn desgewenst zwemvesten 
beschikbaar. Natuurlijk is er ook een 
anker en een zwemtrapje aan boord.
Alle huurprijzen zijn inclusief brandstof.
Ervaring is niet noodzakelijk, u krijgt 
uitvoerige instructie en een proefvaart bij 
vertrek. Minimum leeftijd 21 jaar. 
Legitimatiebewijs verplicht. 
Reserveren voorkomt teleurstelling en bij 
slecht weer kunt u kosteloos afzeggen.

Weco 635 max. 8 pers.
per uur € 35,--
09.00 - 14.00 € 130,--
14.00 - 19.00 € 150,--
09.00 - 19.00 € 195,--
Borgsom € 150,--

Wist u dat Olympia…
…  schepen verhuurt met 12 vaste 

slaapplaatsen?

… voor groepen of bedrijven 
Sloepentochten organiseert?

… diverse arrangementen op maat kan 
verzorgen?

… 24 uur per dag te bereiken is 
via het Internet 
www.olympia-charters.nl?

Bedrijfsuitjes

Speciaal voor groepen en bedrijven hebben wij verrassende 
en betaalbare geheel verzorgde arrangementen.

Sloepentocht-Culivaart-Puzzeltocht-GPSvaren-Sloepengame... 
u zegt het maar, wij maken voor u graag een programma geheel op maat.

  Laat u verrassen door onze veelzijdigheid, ook van 
  uw dagje uit maken wij een geweldige er-VARING!
  Voor meer informatie omtrent onze arrangementen 
  check deze QR code.

Jan van Gent 10.35

Ons ’vlaggenschip’ de ’Jan van Gent’, 
een stoere robuuste Motorsloep, is een 
machtig schip voor wat grotere groepen 
en gezelschappen tot max. 18 personen. 
Ondanks de forse afmetingen, van 10,35 m. 
lengte en 3,30 m. breedte, is de ’Jan van 
Gent’ voor ervaren stuurlieden buiten-
gewoon goed hanteerbaar. 
Het schip is voorzien van een 
boegschroef, een uitermate riante grote 
open kuip met kussens, teakhouten 
blokroosters en een grote, wegneembare 
tafel. Uiteraard is de sloep voorzien van 
een full-size teakhouten stuurwiel met 
een diameter van 100 cm. en schitterend 
R.V.S.-beslag. Bovendien is hij uitgerust 
met 2 elektrische koelvakken, 

 .releps DC-oidar nee ne etmiurgreb leev
Kortom een lust voor het oog en voorzien 
van alle comfort. Heeft u wat te vieren.... 
U mag het zeggen! 
Wij kunnen met zorg een arrangement 
samenstellen, speciaal op uw eigen 
wensen afgestemd. Een dagje uit waarover 
uw familie, vrienden of relaties nog lang 
zullen napraten.... 

Jan van Gent 10.35 max. 18 pers.
per uur € 140,--
09.00 - 14.00 € 230,--
14.00 - 19.00 € 345,--
19.00 - 23.00 € 345,--
09.00 - 19.00 € 460,--
14.00 - 23.00 € 570,--
09.00 - 23.00 € 690,--
Borgsom € 230,--

 


