Onze basis in Seeley’s Bay

Openingstijden
Mon - Sun 9am - 5:30pm

Adres
Le Boat, Seeley's Bay Public Dock
130 Bay St
Seeley's Bay, ON K0H 2N0
Canada

Telefoon
+1 (0) 343 881 8800

Email
smithsfalls@leboat.com

Over Seeley's Bay
Seeley's Bay ligt aan het prachtige zuidelijke deel van het Rideau Canal omringd door de uitgestrekte en
kleine charmante steden die deze regio onvergetelijk maken. Als je vanuit Seeley's Bay naar het zuiden
gaat, kunt de bruisende stad Kingston bezoeken. Het is de voormalige hoofdstad van Canada. Het is ook
het kruispunt van het Rideau Canal en het majestueuze Lake Ontario (8,5 uur rijden). Als alternatief, naar
het noorden, is Jones Falls met zijn spectaculaire sluizentrap en indrukwekkende dam iets meer dan een
uur rijden via het idyllische Whitefish Lake. En cruise van één enkele week naar het noorden brengt u
naar onze basis in Smith's Falls in het hart van de Rideau.
Vanaf Seeley's Bay is het:



17 uur (11 sluizen) varen naar onze basis in Smiths Falls

Bij de basis:
Faciliteiten


Parking

Beschikbare Extra's bij de basis
Voorafgaand aan vertrek kunt u een aantal extra's boeken voor meer vakantieplezier. Deze extra's kunt u
ook bij aankomst op de basis boeken maar dat is duurder. Zie 'Reisvoorbereiding' voor meer informatie
over de extra's. Afhankelijk van beschikbaarheid.

Praktische Extra's
Vroege Check-in en Late Check-out
Parkeren (zie 'Aankomstinformatie')
Autotransfer (zie 'Aankomstinformatie')
Eco-pakket
Boodschappen

Extra's voor meer plezier
Fietsverhuur
Feestmand voor speciale gelegenheden
Stand-up Paddle Boards
Kajak

Reis naar Seeley's Bay
Taxi transfers
Voor taxivervoer van of naar de basis neem contact op:
The Country Shuttle (+ 1-613-552-0432 | thecountryshuttle@gmail.com | www.thecountryshuttle.com)
Richtprijs (4 personen) van:



Ottawa Airport (YOW) CA$360



Smiths Falls CA$220

Autotransfers (alleen bij enkele reizen)
Wanneer u een enkele reis vaart, kunnen wij uw auto vervoeren van uw vertrekbasis naar uw
aankomstbasis.
Ons personeel is verzekerd om namens u in uw auto te rijden. deze verzekering dekt echter géén
huurauto’s. Autotransfers kunt u toevoegen aan uw boeking – Neem tijdig contact op met uw
vakantieadviseur.

Wij kunnen alle auto´s vervoeren behalve vrachtwagens, fietsen, motoren en caravans/campers of
aanhangwagens.

Met de auto
Wees voorbereid
Het is uw verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met lokale wegregels en u eraan te houden.

Routebeschrijving
Vanuit het noorden: U komt via de ON-15 S langs Smiths Falls, Lombardy, Portland and Elgin. U gaat
naar Seelay's Bay door de borden naar Regional Road 47 / Main Street / Seeley's Bay te volgen.
Vanuit het zuidwesten: Seelay's Bay is te bereiken via Hwy 401 en af te slaan op de ON-15 N. Vervolg
de ON-15 N, passeer de stad Brewer's Mills voor Regional Road 47 / Main Street / Seeley's Bay.

Parkeren:
Voorafgeboekt parkeren beschikbaar

Vliegvelden
Dichtstbijzijnde vliegveld (en)



Ottawa:127 km



Montréal: 245 km



Toronto: 300 km

Met de trein
Dichtstbijzijnde treinstation(s)



Smiths Falls: 60km



Gananoque: 22.5km



Kingston: 38km

Aankomst
Wanneer aankomen
Uw boot is klaar voor vertrek tussen 16:00 - 18:00 uur. We adviseren u ongeveer 60 minuten eerder aan te
komen bij de basis voor Check-in en de instructies. Heeft u een Vroege Check-in geboekt? Dan zien we u
graag klaar voor vertrek op de basis tussen 11:00 - 12:00 uur of na 14:00 uur.
Late aankomsten
Indien u later aankomt, neem contact op met de vertrekbasis. Er worden instructies voor u achtergelaten.
Uw boot zal open worden gelaten zodat u de eerste nacht aan boord kunt doorbrengen (aan de kade). De
volgende ochtend komt er iemand langs voor de officiële overdracht.
Bij uw aankomst

Ons personeel kijkt er naar uit om u te verwelkomen op de basis van hun vaarregio. Zij zullen er alles aan
doen om uw vakantie zo soepel en fijn mogelijk te laten verlopen. "
Wanneer u aankomt, zal ons basispersoneel:



Een voorschot afnemen op de verbruikskosten voor brandstof, gas en slijtage (lokale valuta). Aan
het einde van uw vaarvakantie zult u een bedrag terugkrijgen indien u teveel betaald heeft of zult
u het overige verschil nog moeten bijbetalen.



De borgsom afnemen. De borgsom wordt alleen ingehouden indien de boot of inventaris
beschadigd is. De borgsom (en daarmee het risico) kunnen worden teruggebracht door een
Reductie Eigen Risico te kopen. Neem contact op met uw vakantieadviseur voor meer details.



U bekend maken met uw waterwegengids, kaarten en andere nuttige documentatie die helpen bij
het plannen van uw route en waar u wilt stoppen.



U een briefing geven over uw boot, de uitrusting en het vaargebied (plaatsen om te bezoeken,
etc.).



U een demonstratie van de boot op het water (proefvaart) geven met een van onze technici.

Uw terugkomst
Wij herinneren u eraan dat de boot op uw laatste vaardag om 09:00 uur moeten zijn teruggebracht
(niemand meer aan boord). Indien u een Late Check-out geboekt heeft, dient u de boot voor 12:00 uur af
te leveren.

Lokale informatie
Betaalmiddelen
Houd er rekening mee dat wij u vragen de verbruikskosten, borg en andere extra's in lokale valuta te
betalen. Onze bases accepteren Visa en Mastercard maar géén American Express.

Hotels
Sunny Acres Resort & Marina, 119 Haskins Point Rd, +1 613-387-3379
Bay Motel, 299 ON-15, +1 613-387-3800

Restaurants
The Junction Restaurant, 295, Highway 15, +1 613-387-3232
Perry’s Place Bar & Grill, 132 Main St, +1 613-387-3003

Winkels
SHaBean coffee roastery, 127 Haskins Point Road, +1 613-387-3707
Sweet's Freshmart, 144 Main Street, +1 613 387-3818

Vissen
Rideau breeze Marina, 143 Haskins Point Road, +1 613-387-3100

