Waar water is kunt u Shikara varen
Huur de Shikara voor de zakenrelatie, voor een opening van een bedrijf aan het water,
festiviteiten in het watersportseizoen, particuliere doeleinden, bv trouwen, diners, familie.
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Met de Shikara kunt u varen in smalle slootjes, natuurgebieden, meren, stadsgrachten etc.
De Shikara is eenvoudig te vervoeren, we komen naar de vaargebieden waar u maar wilt.
Geschikt voor kleine gezelschappen, max 5 personen

Genieten van de natuur, op en in het water, tussen de vogels en de vissen, rust en ontspanning.
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U kunt de Shikara huren, het bootje heeft een zeer geringe diepgang en is erg smal en
is daardoor uitermate geschikt voor smalle doorgangen en ondiepe wateren. De Shikara
is geschikt voor uw zakenrelatie, maar ook voor uw familie en vrienden. Er is plaats
voor maximaal 5 personen. Het bootje is geschikt voor elke festiviteit in waterland en
waterstad

U kunt de Shikara huren
De Shikara is te huur voor vele doeleinden
* Zakelijke doeleinden
* Rondvaarten
* Openingen
* Picknick op het water
* Huwelijk
* Watersportevenementen
En nog vele doeleinden die u zelf kunt invullen.
De Shikara is gemakkelijk trailerbaar, komt naar elke plaats van uw keuze!
Het bootje heeft geen motor, maar wordt gepeddeld.

Wat is een Shikaraboot
Een Shikara is een bootje wat gebouwd en gevaren wordt in Kashmir, India. In en
bij de hoofdstad Srinagar wordt de Shikara gebruikt voor personen- en goederen vervoer.

Een groot deel van de bevolking woont in deze stad op houseboats waarbij de Shikara
hèt middel van vervoer is tussen houseboat en vaste wal.

Shikara-Boat

www.shikara-boat.nl
info@shikaraboat.nl
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De boot is per halve of hele dag te huur
U huurt de boot met een stuurman/peddelaar
U bepaald waar u wilt gaan varen
Reiskosten worden doorberekend
U ontvangt een vaste offerte afgestemd op uw wensen en eisen.

De Shikara kan ook in uw in de regio varen, de boot is te vervoeren op een boottrailer
U kunt hierdoor zelf bepalen waar u wilt gaan varen
Ons vast arrangement in de mooie Alde Feanen, vaargebied bij Earnewâld is 2 uren varen met
maximaal 5 personen en een goedgevulde picknickmand.
Tarieven en reserveringen via info@shikaraboat.nl

