All-in zeilmiddag arrangement in Zeeland
Vanuit het Zeeuwse Zierikzee een middag zeilen met relaties, familie of vrienden op de
Oosterschelde.

Algemene info :
De Scaldis is comfortabele zeilschip met een maximale capaciteit van 33 personen. Vanuit de grote
zitkuip komt u via een korte brede trap in het gastenverblijf. Het schip is goed toegankelijk voor
oudere mensen en kleine kinderen.
* De schipper is een zeer ervaren zeiler en kan u veel vertellen over het vaargebied.
* Aan boord van de Scaldis komt zeeziekte niet voor.
* Vanaf eind juni t/m november serveert de schippers vers gekookte mosselen
* Vegetarische wensen graag doorgeven.

Programma :
13:00 uur: Ontvangst door de schipper met lunch en welkomstpraatje.
Lunch met vissoep ( gemaakt door de plaatselijke visboer ) , diverse broodjes, boter, jonge kaas,
diverse vleeswaren, verschillende soorten zoet beleg, koffie/thee en melk. De lunch wordt ’s
morgens door de schipper voorbereid met verse ingrediënten.
13:30 uur: Met behulp van de gasten wordt afgevaren en het zeil gezet. Vanaf nu heeft u de tijd om
bij te praten, te helpen met zeilen of te genieten van de rust op het water.
15:00 uur:Koffie en thee en bar open voor alcoholische dranken
16:30 uur: Terug in havenkanaal van Zierikzee, zeilen strijken en opbinden.
17:00 uur: Afmeren en einde van de zeiltocht.

Dit arrangement is inclusief:
- Scheepshuur, BTW, bemanning, consumpties en maaltijd
Prijs : € 87,50 ( 10 t/m 14 pers) € 80,-- ( 15 t/m 20 pers ) € 72,50 ( 21 t/m 33 pers )
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Voorwaarden:
Vertrek en aankomsthaven Zierikzee.
Minimaal aantal personen : 10 volwassenen, Kinderen < 12 jr € 35,-Maximaal 60 personen op basis 2 schepen, Scadis en Morgenster
Consumpties : Koffie/thee, cola, fanta, spa blauw/rood, jus d’orange, bier witte/rode/rose wijn en
schipperbitter.

Extra Opties : All-in zeilmiddag
- Luxe lunch het assortiment uitgebreid met gerookte zalm en hollandse garnalen € 3,-- p.p extra
- Tegen meerprijs andere afvaarthavens in Zeeland
- In overleg andere afvaartijden en of ander afvaarthaven.
- Extra uur aan boord inclusief consumpties € 10,-- p.p.
- Aansluitend captains diner of mosselmaaltijd.
All-in prijs inclusief scheepshuur tot 19:00 uur huurprijs p.p + € 27,50 p.p.
Kinderen < 12 jr. € 15,--
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