Zeiltrip.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Dagje zeilen op het IJsselmeer met bezoek aan Volendam

Dagje zeilen op het IJsselmeer met bezoek aan Volendam
Vaar mee op de driemastklipper Sanne Sophia. Uitwaaien, meedeinen en volop genieten op het ruime dek of meehelpen met het hijsen van
de zeilen, en... bezoek het beroemde vissersdorp Volendam.

Volendam voor de Boeg
Uitwaaien, ontspannen, meedeinen en volop genieten op het ruime dek, heerlijk zitten in de riante salon met bar of actief meevaren. Een
belevenis voor jong en oud! Iedereen mag actief meehelpen bij het varen zoals hijsen en neerhalen van bijvoorbeeld grootzeil, fok of kluiver,
overstag gaan, en als roerganger, graag zelfs!
Al velen gingen u voor. Vanaf Muiden, een oud havenplaatsje in de monding van de Vecht, zetten we koers naar het IJsselmeer. We passeren
de zeesluizen, varen langs het Muiderslot, het Koninklijke jacht De Groene Draeck en het gestrande piratenschip Elisabeth Smit. Dan komt
er ruimte en gaan de zeilen omhoog, het avontuur kan beginnen.
De Dijk van Volendam met zijn vele snuffelwinkeltjes, restaurants en terrasjes, waar honderden toeristen dagelijks genieten van de
authentieke sfeer en het uitzicht op de haven en het water. Het Doolhof waar men zich opeens in stille straatjes honderd jaar terug waant.
Volendam… Niet voor niets een dorp dat vanaf 1880 door beroemde schilders werd bezocht en vereeuwigd en werd bezongen als de parel van
de Zuiderzee.
Na de lunch meren we af in de pittoreske haven van Volendam. Maak een wandeling door dit wereldberoemde vissersdorp. Hierna hijsen we
nogmaals de zeilen en varen terug naar Muiden.

Programma
10:00-10:30 uur: Ontvangst aan boord
10:30-12:00 uur: Afvaart richting Volendam
12:00-13:00 uur: Lunch aan boord (tegen meerprijs)
13:15-13:30 uur: Aankomst Volendam
13:15-14:30 uur: Wandeling Volendam (op eigen gelegenheid)
14:30-18:00 uur: Terugvaart van Volendam naar Muiden

Mogelijke data
Zaterdag 6, 20 juli 2020
Zaterdag 3, 17 augustus 2020

Eten & Drinken
Het is mogelijk het arrangement uit te breiden met een cateringpakket deze kunt u vooraf bij ons reserveren. Ook is het mogelijk om aan boord
losse hapjes en of drankjes af te nemen.
Verzorging aan boord
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U wordt ontvangen met koffie of thee en iets lekkers. In de salon wordt een lunch verzorgd met vers belegde broodjes, soep en een warme
snack
’s Middags worden diverse borrelhapjes geserveerd.
Cateringpakket Volwassene € 17,50 p.p.
Cateringpakket Kinderen € 12,50 p.p.
Het nuttigen van zef meegebrachte consumpties is niet toegestaan

Bij dit uitje is inbegrepen:
Zeiltocht op de Driemastklipper van 10:00 tot 18:00 uur

Prijs:
Volwassene € 30,00 p.p.
Kinderen 5 t/m 12 jaar € 20,00 p.p.
De wandeling in Volendam is op eigen gelegenheid. Optioneel en tegen meerprijs is eventueel een rondleiding met gids mogelijk.
Optioneel cateringpakket € 17,50 p.p. (of kinderen € 12,50 p.p.)

Vanaf 1 persoon te boeken op 1 van onderstaande data:
Zaterdag 6, 20 juli 2020
Zaterdag 3, 17, 31 augustus 2020

De prijs van deze bijzondere zeilbelevenis is geldig op de opgegeven data en op basis van beschikbaarheid.
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