
 

Adventure King BV | Ambachtstraat 20 | 7587 BW De Lutte | 0541 552966  | www.adventureking.nl 
NL81 ABNA 0595 8478 89 |  KvK 006064390 | BTW NL817567227B01 

 

Kanotocht Dinkel Lattrop 

Een relaxte kanotocht van 1:15 tot 1:30 uur. We varen vanaf de Sterrenwacht vlak bij Lattrop 

Breklenkamp stroomafwaarts naar Duitsland. Onderweg moeten de bootjes één keer overgedragen 

worden vanwege een stuw. Dit staat duidelijk aangegeven, en er zijn kanosteigers aanwezig aan 

beide zijden van de stuw.  

Bij het uitstappunt, net buiten Lage, is een leuke overkapping waar je met maximaal 15 personen ook 

lekker kunt picknicken.  

Na afloop brengen we de chauffeurs terug naar de auto’s die op het startpunt zijn blijven staan.  

Prijs: €17,00 p.p., minimaal 10 personen.  
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Extra informatie: 

• Deelnemers moeten kunnen zwemmen, wij zorgen voor zwemvesten.  

• We varen met drie-persoons Canadese kano’s, die ook heel goed met twee personen te 

varen zijn.  

• Het is fysiek geen zware activiteit, maar de Dinkel is wel een riviertje, geen stilstaand water.  

• Het is een water-activiteit, het kan gebeuren dat er een kano omslaat. Zorg dat iedereen 

hierop gekleed is. Geen slippers, die dobberen weg en dat doen ze tien jaar later nog steeds.  

• Kinderen kunnen mee, maar per drie-persoons kano minimaal één volwassene 

• Wij vervoeren geen fietsen van deelnemers van start- naar eindpunt. E-bikes, racefietsen, 

mountainbikes en fietsen met voor-rekjes zijn nagenoeg niet meer schadevrij te vervoeren. 

Het is geen onwil, maar door schade en schande wijs geworden… Als het echt moet, dan op 

eigen risico. 

• Waardevolle spullen kunnen worden meegeven met de instructeur die met de auto met 

kanotrailer naar het eindpunt rijdt. Wij geven geen tonnetjes mee.  

• Wij verhuren geen losse kano’s. Al onze activiteiten zijn met instructie en begeleiding, wij 

staan voor kwaliteit.  
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