Prijzen 2018

(alle prijzen in euro’s, inclusief BTW)
maandag vrijdag
t/m
zaterdag
donderdag zondag

Mogelijkheden:
Dagtocht
10 tot 17 uur
Weekend
vrijdag 20 tot zondag 16 uur
Schoolweek
zondag 20 tot vrijdag 16 uur
Midweek
maandag 10 tot vrijdag 16 uur
Week
maandag 10 tot zondag 16 uur
Week
zaterdag 10 tot vrijdag 16 uur
Zeilles
09 tot 17 uur
GPStocht
10 tot 17 uur
1/2 dagtocht
4 uur
Avondtocht
18 tot 22 uur
Verrassingstochttocht 10 tot 17 uur desg. meer dagen
(Het thema wordt als stelpost berekend)
Teambuilding
10 tot 19 uur
(inclusief intake gesprek. evaluatie, lunch en diner)
Vergaderen
10 tot 17 uur
Managementtocht 10 tot volgende dag 16 uur
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Prijzen zijn boot, inclusief schipper en passagiers.
Passagiers aansprakelijkheidsverzekering, havengelden, toeristenbelasting
en 1 motoruur zijn inbegrepen.

Informatie
Telefoon 06-55943230
E-mail info@sunsetsailcharter.nl

dé garantie
voor het ultieme
IJsselmeergevoel!

2,00
Alcoholische dranken
2,00
Afkoop drank p.p.
per dag
10.00 tot 17.00
17.50

Arrangementen
Zeilles

60,00
25,00
15,00
75,00
20,00

Koffie, thee, fris

Ligplaats ‘Vrouwe Gerdina’
haven 11,
1141 AZ Monickendam
Coördinaten ligplaats
NBº 52 27.592’
OLº 05 02.209’

de

Zeiltochten
(dag, avond, meerdaags )
Bedrijfsuitje
Teambuilding
Managementtocht
Vergaderen en zeilen

Overige (optioneel):
Afkoop schoonmaak bij eigen catering of meerdaagse tocht
Gebruik keuken en servies bij eigen catering, prijs per dag.
Dekbedden en lakens p.p.
Extra vaaruur
Extra motoruur
Bij eigen catering wordt de bemanning door u verzorgd.
Catering:
Ontbijt, incl. koffie, thee of melk
12,50
Lunch licht of normaal
12,50 - 17,50
incl. koffie, thee of melk
Scheepslunch kaas of vis
19,50 - 24,50
  incl. koffie, thee. melk of glas wijn
Uitgebreide BBQ + sauzen en div. salades 26,50
Kaasfondue, incl.salades
13,50
Verrassende pasta,
incl salades en stokbrood
12,50
Uitgebreide Indonesische tafel
25,00

Vrouwe
Gerdina

Aanmonsteren op

Boekingen: 06-55943230
e-mail info@sunsetsailcharter.nl

Teambuilding • Bedrijfsuitje • Zeilles • Arrangementen • Zeiltochten • Vrijgezellen • Vergaderen

Verrassingstocht
Vrijgezellentocht

L

Lucht, water en wind. De ingredieënten voor
zeilen op het IJsselmeer. Sunset Sail Charter
biedt u de mogelijkheid om met haar zeiltjalk
‘vrouwe Gerdina’ het ultime gevoel van zeilen
te ervaren. Varen op het IJsselmeer biedt ongekende mogelijkheden. Overdag zijn er onder
alle weeromstandigheden prachtige tochten
uit te zetten die kunnen eindigen in een van de
historische en romantische havenplaatsjes.

Wie kent ze niet die prachtige Oudhollandse schepen met
de typische zeilen en hun mooie houten zwaarden. Stoer
en romantisch. Ook u heeft de kans dit ultime IJsselmeergevoel te ervaren door aan te monsteren bij schipper
Marco van der Staay en zijn bemaning. Of het nu een om
een bedrijfsuitje of een familieweekend gaat. Ons uitgebreide aanbod van dag-, avond- en meerdaagsetochten
vindt u op onze website. Dagtochten zijn mogelijk tot 12
personen, voor meerdaagse tochten beschikt de vrouwe
Gerdina over 12 uitstekende slaapplaatsen. Uiteraard
worden alle maaltijden en dranken aan boord geserveerd,
waarbij u zelf de keus kunt maken uit de verschillende
arrangementen. De vrouwe Gerdina, een 16 meter lange
zeiltjalk, is een traditineel Oudhollands zeilschip ‘pur sang’.
U zal deze schepen vaak gezien hebben op oude afbeeldingen of in een van de havenplaatsen aan het IJsselmeer,
maar nu heeft u de mogelijkheid zelf te ervaren hoe onze
voorouders zich gevoeld moeten hebben. Uiteraard met
de luxe en veiligheidsmaatregelen van de moderne tijd.
Schipper Marco zal u begeleiden en u en uw gezelschap
een plezierige vaart verzorgen. Kijk snel op onze website
www.sunsetsailcharter.nl voor ons uitgebreide pakket aan
mogelijkheden.
Tot ziens op de Vrouwe Gerdina.

Meer informatie:
www.sunsetsailcharter.nl
of bel 06-55943230
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