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Halve dag Zeilen op een Skutsje - gezellig dagje uit op de Friese
Meren

Traditioneel Skutsje zeilarrangement - fantastisch dagje uit op het water
Op zoek naar een gezellig dag je uit met uw Familie? Kom zeilen in Friesland. Beleef een zeildag op de Friese Meren, genieten van de
omgeving en heerlijke catering aan boord. Grote groep? Maak er een wedstrijdje zeilen van met meerdere Skutjes op het water.

Zeilen in Friesland met een Skutsje
13:00 uur Ontvangst in Sneek met Picknicklunch aan boord
16:30 uur Terugvaren en onderweg nog een afsluitende borrel
17:00 uur Aankomst in de haven
17:30 uur (Optioneel) een picknick BBQ
Bij de Picknicklunch zit inbegrepen:
- Belegde broodjes met ham en kaas
- Fries suikerbrood met roomboter
- Vers handfruit
- Vruchtensap

Bij dit Zeiluitje in Friesland is inbegrepen:
Huur Skutsje vanuit Sneek van 13:00 tot 17:00 uur
Bemanning en begeleiding
Picknick lunch

Prijs: vanaf € 48.25 p.p. op basis van 8 tot 12 personen
Op zaterdag is de prijs vanaf € 59.50 p.p.
Bij meer dan 12 personen wordt een extra skutsje ingezet. Er wordt samen gevaren en als de groep het wil, met een wedstrijdje in de middag.

Optioneel erbij te reserveren:
Ontvangst met koffie/thee en Friese oranjekoek € 5,50 p.p.
Picknick BBQ met vlees van de ambachtelijke Friese slager € 21,50 p.p. (vegetarisch pakket mogelijk)
Knapperige nootjes, kaasstengels, kaas, droge worst en mosterd € 5,00 p.p. (minimaal 8 personen)
Drankenpakket dagdeel (bier, fris) - €5,00 pp
Drankenpakket dag - € 9,90 pp
Drankenpakket luxe dag (bier, fris, wijn, nootjes) - € 15,00 pp
Drankjes op basis van nacalculatie € 2,20 per drankje bier/fris € 14,50 per fles wijn
De prijs van dit Dagje zeilen in Friesland is geldig tot 31 december 2022.
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