Hollands Glorie / Samen Sterk B.V.
Nijverheidslaan 1 d, NL-1382 LE Weesp
T. +31-294-271561 / E. info@sailing.nl

ZONDAG ONDER ZEIL - Individueel
Om 10:15/10:30 uur ontvangen wij u aan boord van de
Sanne Sophia. Vanuit Muiden zetten we koers naar het
IJsselmeer en nadat we het Muiderslot en de Groene
Draeck zijn gepasseerd, hijsen we de zeilen. Aan het
begin van de middag meren we af bij het forteiland
Pampus waar u eventueel een bezoek kunt brengen.
Rond 16:00/16:30 uur zijn we weer terug in Muiden.

 Vertrek
10:30 uur te Muiden
 Aankomst ± 16:00 uur te Muiden
U komt op eigen gelegenheid naar het schip.
De vaartocht is inclusief
 Zeilen onder leiding van professionele bemanning

Prijzen vaartocht
 13+ jaar (*)
 4 t/m 12 jaar
 0 t/m 3 jaar

€ 33,00 p.p.
€ 22,00 p.p.
gratis

(*) = volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder

De vaartocht is exclusief
 Cateringpakket (apart bij te reserveren)
 Drankjes
 Entree Pampus (eventueel apart bij te reserveren)

Cateringpakket (apart bij te reserveren)
 Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers
 Lunch bestaande uit soep, twee belegde broodjes en
een kroket
 Borrelgarnituur in de middag
Drankjes zijn niet inbegrepen in het cateringpakket.
Zelf meegenomen etenswaren/drankjes mogen niet aan
boord worden genuttigd.

Prijzen cateringpakket
 13+ jaar
€ 18,00 p.p.
 4 t/m 12 jaar
€ 12,00 p.p.
 0 t/m 3 jaar
gratis
Drankjes (Nederlandse bar) zijn los aan boord te koop.
Wij hebben een pinautomaat aan boord.

Pampus (apart bij te reserveren)
 U kunt tevens uw toegangsbewijs voor het forteiland
Pampus kopen.
 U bent niet verplicht om van boord te gaan op Pampus.

Prijzen entree Pampus
 13+ jaar
 4 t/m 12 jaar
 0 t/m 3 jaar
 Museumjaarkaart

Praktische informatie
 Opstaplocatie
Muiden, Herengracht t.h.v. de sluis
 Parkeren (gratis) P1 (Maxisweg) / P2 (Mariahoeveweg)
 Programma afhankelijk van weersomstandigheden.
 Het kan zijn dat het schip pas na 16:00 uur terug is.
 Neem jas of trui mee, geen schoenen met hoge hakken.
 Zwemvesten op aanvraag verkrijgbaar.

Boekingsvoorwaarden
 Min. aantal deelnemers: 40.
 Bij onvoldoende deelname op het moment dat er een
aanvraag van een groep komt die het schip exclusief
wil huren, behoudt de eigenaar zich het recht om de
vaartocht met individuele opstappers af te zetten.

€ 12,50 p.p.
€ 9,50 p.p.
gratis
gratis (vergeet deze niet mee
te nemen!)

