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Heerlijke zeildag op een skutsje beleven op de Friese meren

Traditioneel Skutsje zeilarrangement - fantastisch dagje uit op het water
Beleef Friesland vanaf het water op een traditioneel Friese skûtsje! Dit geweldige Traditioneel Skûtsje Arrangement is een heerlijk
groepsuitje om samen met familie, vrienden of collega's lekker op het water van te genieten.

Dagje zeilen en lunchen met uitzicht over het Sneekermeer
U begint de middag met een broodjes lunch bij het gezellige restaurant De Klokkenstoel. U kunt hier binnen in het gezellige restaurant zitten
of buiten op het terras waar u een mooi uitzicht heeft over de Goïngarijpster Poelen en het Sneekermeer. Na de lunch stapt u aan boord van
het skûtsje dat aan de steiger bij het restaurant ligt afgemeerd.
Indeling van de dag
12:00 uur Boordjes lunch
13:00 uur Welkom en uitleg door de schipper. U stapt aan boord van het skûtsje dat voor het restaurant ligt afgemeerd. Vervolgens steekt u
van wal om het zeilen op een traditioneel skûtsje te beleven. Wij laten u graag actief meehelpen: van zeilen hijsen tot sturen. Ervaring is niet
vereist! Aan boord is een toilet aanwezig en u kunt eventueel ook binnen zitten.
17:00 uur Terugkomst in de haven van De Klokkenstoel. De schipper zet de oorlam klaar, een borrel die men vroeger dronk als beloning voor
de verrichte arbeid. Onze oorlam is een traditioneel gebrouwen Weduwe Joustra Beerenburg uit Sneek.
17:30 uur Als u ervoor kiest de dag af te sluiten met een 3-gangen keuze menu of barbecue
20:00 uur Einde van de dag

Bij dit Traditioneel skutsje Zeilen arrangement in Friesland is inbegrepen:
Broodjeslunch
4 uur Zeilen op een skûtsje
3-gangen keuze menu met soep vooraf (optioneel)
Optioneel een barbecue buffet bij groepen >20 personen (Als alternatief kunnen we het 3-gangen keuzediner aanbieden)

Prijzen per persoon:
10 personen:
Zonder diner ma-vr € 63.50
Met diner ma-vr € 91.00
Zonder diner za-zo € 76.00
Met diner za-zo € 103.50
11 personen:
Zonder diner ma-vr € 58.95
Met diner ma-vr € 86.45
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Zonder diner za-zo € 70.32
Met diner za-zo € 97.82
12 personen:
Zonder diner ma-vr € 55.17
Met diner ma-vr € 82.67
Zonder diner za-zo € 65.58
Met diner za-zo € 93.08

Voorwaarden
Minimaal 10 personen (bij minder personen per schip geldt de prijs voor 10 personen)
Maximaal 12 personen per schip (bij grote groepen kunnen er meerdere skûtsjes ingezet worden)
In het weekend geldt een toeslag op de prijs (behalve in de maanden april en oktober).
Drankjes aan boord en bij het diner of bbq zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze worden achteraf verrekend op basis van nacalculatie.
De prijs van dit Traditioneel skûtsje Zeilen arrangement in Friesland geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 oktober 2018.
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