
 BEDRIJFSUITJE

Met de wind in de zeilen, samen een dag uitwaaien. 

Wilt u een ontspannen of actieve tocht?   Alleen lekker uitwaaien, 
fanatiek zeilen, een vergadering of presentatie houden, training
of teambuildingsessies organiseren?  Samen stellen we  een 
programma op,  afgestemd op uw doeleinden.

Wij kunnen uw tocht volledig verzorgen. Dit  in overleg met u.
De zeiltocht kan voor de maaltijd onderbroken worden door op een
mooie plek te ankeren of als afsluiting van de tocht  in de haven
een barbeque of buffet te houden.

hapjes, drankjes, maaltijden 

Zeilen op de Wadden: een unieke belevenis!

Wind, water en het spel van eb en vloed beinvloeden mede onze koers. 
Geniet van de ruimte van dit bijzondere natuurgebied .  Varend tussen 
de zandbanken,  verschijnen  Vlieland en Terschelling aan de horizon .

 

GENIET VAN DE VRIJHEID OP HET WATER

Een dagje samen uitwaaien (vanaf 25 tot 52 personen).

,



PROGRAMMA Dagtocht

Salon met uitzichtOvernachten  Ruime dek ken

De twee verdiepingen van het
schip bieden veel comfort.
Benedendeks  zijn er voor  
34 personen slaapplaatsen 
in 13  hutten. 
 
           .

       Bovendeks bevindt zich de 
gezellige kombuis met bar. 
De sfeervolle scheepse salon 
heeft uitzicht naar buiten 
op het water en het zeilen.

Het ruime dek heeft veel sta- 
en zitruimte. geschikt voor 
 groepsactiviteiten of een
barbeque.  Veiligheid biedt
de hoge verschansing .

10.00  Ontvangst aan boord met koffie, thee en iets lekkers. De schipper heet u en uw 
gasten welkom. Afhankelijk van de wind kan in overleg met de  schipper aansluitend na de 
lunch een haven of een eiland worden aangedaan.
12.30  Zeilen maakt hongerig en daarom zal de lunch u goed smaken. Na de lunch wordt 
de zeiltocht voortgezet. Zeilend over de Waddenzee,  afhankelijk van het getij en de wind, 
wordt u één met de prachtige omgeving.  U proeft het zoute water dat opspat tegen 
het schip en de heerlijke zilte zeelucht. 
Tijdens de zeiltocht kunt u onderweg genieten van een drankje en worden er 
borrelhapjes geserveerd. Ter afsluiting wordt u verrast met een schippersbitter met haring.   
18.00  Einde tocht en u gaat als een herboren mens van boord!

U kunt uw dagprogramma afsluiten met een heerlijk buffet aan boord.

Voorbeeld programma een dag samen zeilen (10.00 - 18.00 uur).



    zeilschip   mars Actief genieten

Salon met uitzicht

Met volle zeilen

 Watervast          050-3142159   06-53456464    info@watervast.com 


