
 
Haarlemse Hofjesboot 2019 
 
 
 
Haarlem is een stad van hofjes. Achter vaak verscholen toegangspoorten vindt u prachtige hofjes met mooie tuinen. Bij de 
Waterkoets combineert u uw vaartocht met een bezoek aan enkele hofjes. Wij werken hiervoor samen met het Gilde Haarlem.  
De afstapplaats is bij het Teylersmuseum. Bepaal zelf uw opstapplaats; zie bijlage opstapplaatsen. 
 
 
Vaartocht van 1 uur met stadsgids op de boot + aansluitend 20 min. bezoek aan hofje met de gids € 19 p.p.* 

inclusief koffie, thee en frisdrank € 21 p.p.* 
 
Vaartocht van 1 uur + aansluitend 1,5 uur hofjeswandeling met stadsgids (prijs incl. €4 p.p. voor stadsgids) € 19 p.p.* 

incl. koffie, thee, frisdrank € 21 p.p.* 
 
 
Bij de volgende tochten bent u afwisselend op de Waterkoets, varend door het centrum van Haarlem,  
en gaat u van boord voor een korte wandeling naar enkele nabijgelegen hofjes. U bezoekt de hofjes  
zelfstandig (met uitleg op papier) óf onder begeleiding van een gids:  
 
Hofjestocht van 1,5 uur, zonder stadsgids / met stadsgids € 21 / 24 p.p.*  

inclusief koffie, thee, frisdrank, bier en wijn € 24 / 27 p.p.* 
 
 
 
De hofjestocht kan uitgebreid worden als u meer hofjes wilt bezoeken (€ 7 p.p. per half uur, incl. drankjes)  
Houdt er rekening mee dat de hofjes op zondag gesloten zijn voor publiek. 
*Prijzen gelden voor groepen vanaf 10 personen!; vanaf 20 personen korting mogelijk! 
 
 
Vaartocht uit te breiden met diverse catering: (U mag ook zelf catering/dranken etc. aanleveren) 
 
Bij de koffie 
Petit fours € 2 p.p. 
Appeltaart € 3 p.p. 
Gebak van Tummers € 3,50 p.p. 
Gebak van Zuidam € 4 p.p. 
Etagère met zoete lekkernijen: o.a. chocola, cake en friandises € 4,50 p.p. 
Zoete proeverij van theesalon Bij Babette € 9 p.p. 
 
Lunch 
Etagère luxe minibroodjes van Vijn Party service (5 stuks) € 10 p.p. 
2 Luxe belegde broodjes van Vijn Party service € 6,50 p.p. 
Biologische lunch van Vijn Party service € 17,50 p.p 
Belegde broodjes, per stuk € 2,75 
Luxe belegde broodjes, per stuk € 3,75 
Twee sandwiches van restaurant Zuidam € 10 p.p. 
Twee sandwiches en soep van restaurant Zuidam € 13,50 p.p. 
Twee sandwiches van restaurant Frisk € 10 p.p. 
Lunch van theesalon Bij Babette € 14 p.p. 
Traditional High tea van Bij Babette € 24 p.p. 
 
Extra mogelijkheden o.a. extra bediening (het is zelfbediening op de boot) 
 

 


