RECREATIECENTRUM
NAUTIC’HAM

YACHTHAFEN UND CAMPING

VOORSTELLING VAN DE JACHTHAVEN

Het recreatiecentrum Nautic'Ham (jachthaven en camping) ligt verscholen in een groen landschap en
zal u verleiden door zijn rust, het professionele karakter van zijn teams en de nabijheid van zijn
verschillende diensten.
De jachhaven PK 26 beschit over 104 ligplaatsen die hete hele jaar door plaats hebben voor boten
vanaf 5 tot 25 m. Er zijn verschillende huuranbiedingen van een dagelijke tussenstop tot een
jaarcontract.
U vindt er ook een scheepshelling, beveiligde aanlegsteigers (met badges en camera's) en ligplaatsen
voorzien van 16A stroomaansluitingen. Onze haveninfrastructuren maken het ons ook mogelijk ons
aan te passen aan het uitzonderlijk hoge water van de Moezel wanneer dat nodig is.
Nautic'Ham is trots:
Het "Pavillon bleu" label
Het label "Qualité Plaisance" (3 sterren)
Het "Accueil Vélo" label
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KONTAKT
• Reservierungen und Informationen :
 +33 (0) 382 500 530 / +33 (0) 635 823 728
 nautic.ham@outlook.com

• Adresse :
 Rue de la Seine, 57970 Basse-Ham

• Openingstijden havenkantoor :
1.November bis 30. April :
Open van maandag tot vrijdag:
09:00 - 12:00 uur & 13:30 - 17:30 uur

1 mei tot 31 oktober:
dagelijks geopend:
09:00 - 12:00 uur & 15:00 - 19:00 uur
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DIENSTEN
•

De receptie legt aan in het toegangskanaal, dat is
voorzien voor tussenstops.

•

Water en elektriciteit voor elke aanlegplaats

•

Grijswater-/zwartwaterpomp

•

Scheepswerf en winkel voor scheepsuitrusting

•

Slipway voor tewaterlating

•

Sanitaire voorzieningen (douches en toiletten)

•

Wasserette (wasmachine en droger)

•

Wifi toegang

•

3-sterren camping, naast het kantoor van de
havenmeester

•

Gereserveerde parkeerplaatsen voor schippers

•

Speeltuin en stadspark dichtbij

•

l'Echappée Bleue" fietspad

Alle Wege entsprechen den Standards für die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
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AKTIVITEITEN EN RECREATIE

•

Snackbar en activiteiten voor kinderen (trampolines, boogschieten, opblaasbare
spelletjes).
•

•

Zeilclub en peddelen
•

•

Yole Hamoise : +33 (0) 648 128 334 / aviron.basseham@gmail.com

Nautische activiteiten, bootverhuur zonder vergunning
•

•

Cap250 : +33 (0) 783 111 282 / cap250.moselle@gmail.com / www.voile-cap250.fr

Roeivereniging
•

•

Mahana Plage : +33 (0) 637 308 862 / celi.sport@yahoo.fr

Moezel Glisse : +33 (0) 771 104 697 / contact@moselle-glisse.fr / www.moselle-glisse.fr

Boot opleiding
•

Gamberoni : +33 (0) 382 592 928 / www.cer-gamberoni.com
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NABIJGELEGEN VOORZIENINGEN
Brandweer :
 18 ou 112

Tandarts :


+33 (0) 382 511 880

Huisarts :


+33 (0) 382 511 880

Dierenarts, Dr Dalstein :
 +33 (0) 382 570 628

Fysiotherapeut en osteopaat :


+33 (0) 382 832 948

Alle nutsvoorzieningen liggen op minder dan 5 minuten van het recreatiecentrum
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