All-in zeil dagarrangement in Zeeland
Vanuit het Zeeuwse Zierikzee een dag zeilen in natuurpark Oosterschelde.

Algemene info:
De Scaldis is comfortabele zeiltjalk, met een grote zitkuip in het dek. Vanuit de kuip komt u via een
korte brede trap in het gastenverblijf. Het schip is zeer geschikt voor oudere en kleine kinderen.
* De schipper Jaap Klok heeft meer dan 25 jaar zeilervaring.
* Zeeziekte komt weinig tot niet voor.
* Vanaf eind juni t/m november serveert de schipper ook vers gekookte mosselen.
* Vegetarische gerechten worden op aanvraag verzorgd.

Programma :
10:00 uur: Ontvangst door de schipper, met vers gezette koffie en Zeeuwse bolus.
10:30 uur: De schipper houdt een welkoms praatje, bespreekt het programma van de dag en met
behulp van de gasten wordt afgevaren en het zeil gezet.
12:30uur : Aanmeren in een haventje voor de lunch en gelegenheid voor een korte wandeling.
Lunch met vissoep, diverse broodjes, boter, jonge kaas, diverse vleeswaren, verschillende soorten
zoet beleg, koffie/thee en melk. De lunch wordt door de schipper zelf ’s morgens voorbereid met
verse ingrediënten.
14:00 uur: Afmeren en zeil zetten voor de terugtocht. Nu gewend aan het water en het schip volop
genieten van het uitzicht op zandbanken, de Oosterscheldewerken, andere schepen, de toren van
Zierikzee en met een beetje geluk zien we bruinvissen en zeehonden.
15:00 uur: Bar open, bier, witte/ rode wijn en schipperbitter. Frisdranken, koffie en thee zijn de hele
dag verkrijgbaar.
16:30uur: Terug in havenkanaal van Zierikzee, zeilen strijken en opbinden.
17:00 uur Afmeren, einde zeiltocht.

Dit arrangement is inclusief:
- Scheepshuur, BTW, bemanning, consumptie en maaltijden
Prijs : € 99,- p.p. ( 10 t/m 14 pers.) € 89,-- ( 15 t/m 20 pers.) € 84,-- ( 21 t/m 33 pers.)
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Voorwaarden:
Vertrek en aankomsthaven Zierikzee.
Minimaal aantal personen : 15 volwassenen. Kinder < 12 jaar € 45,-Maximaal 60 personen 2 schepen Scaldis en Morgenster
Consumpties : Koffie/thee, cola, Fanta, spa blauw/rood, jus d’orange, bier witte/rode/rosé wijn en
schipperbitter.

Extra Opties : All-in zeildagtocht.
- Zeildagarrangement met aansluitend captains diner of mosselmaaltijd.
All-in prijs inclusief scheepshuur tot 19:00 uur daghuurprijs p.p + € 27,50 p.p.
Kinderen < 12 jr. € 15,--

Captains diner :
Kapucijners, met garnituur van spek vlees paprika en uitjes
Zoetzuur en piccalilly
Rijst, gemengde rauwkost salade
Vers fruit

Mosselmaaltijd
- Vanaf eind juni t/m november mosselen maaltijd.
- Door de schipper vers gekookte mosselen met friet
- Tegen meerprijs andere afvaarthavens in Zeeland.
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