Zeilevenement Sneek,
dagevenement vanuit Goïngarijp/Terherne
Het startpunt van deze verrassende zeildag is een sfeervol
restaurant in Mid-Fryslân, op circa 90 minuten rijden van de
randstad. Aan de steiger van het restaurant ligt de mooie tjalk
‘Dolce Vita’ voor uw gasten gereed.
De ‘Dolce Vita’ is een zeer luxe
24 meter lange tjalk en biedt
met haar luxe salon en ruime
kuip
alle
comfort
voor
zeiltochten
met
selecte
gezelschappen
tot
32
personen.

Tijdsplanning (indicatie)
10.00 uur : ontvangst
10.30
: afvaart
12.30
: presentatie lunch
13.30
: bezoek & proeverij Weduwe J.
15.00
: afvaart
17.00
: gezellige borrel, terugkomst
18.00
: presentatie diner (optioneel)

Met koffie & Fries gebak heten
wij uw gasten deze ochtend
van harte welkom. Na het
welkomstwoord
van
de
schipper worden de landvasten
los
gegooid
en
wordt
aangevangen met een mooie
zeiltocht
over
de
‘Goïngarijpster Poelen’ en het
‘Sneekermeer’. De gasten die
actief willen meezeilen kunnen
een taak aan boord krijgen en
voor de gasten die liever onder
het genot van een drankje het
zeilen ervaren, biedt de ‘Dolce
Vita’ alle comfort.
e

‘Zeilevenement Sneek’ kunnen
aanbieden v.a. € 119,00 p.p.

wij

Het evenement bestaat uit:
• huur ‘Dolce Vita’ incl. bemanning
• ontvangst, koffie/thee & Fries gebak
• lunchbuffet & uitgebreid borrelgarnituur
• proeverij Weduwe Joustra
• dranken van de Hollandse bar
Prijs is excl. BTW en onder voorbehoud van prijs- en
voorwaardenwijzigingen.

Mogelijke uitbreidingen:
•
•
•
•
•
•

diner
optreden locale trekzakker
haring & beerenbug
fierljep of kaats demonstratie
kaasproeverij
relatiegeschenk

De bestemming van de 1
etappe is Sneek. Rond het
middaguur worden de zeilen
gestreken meert de platbodem
af in het centrum van Sneek. Aan boord wordt er een
uitgebreide lunch gepresenteerd.
Na de lunch wandelen de gasten onder begeleiding van de
schipper naar de distilleerderij van Weduwe Joustra. Onder
leiding van de achterachterkleindochter van de Weduwe volgt
u een rondleiding en kunt uiteraard verschillende bitters
proeven.
Na dit bezoek schepen de gasten weer in en wordt koers
gezet naar het Sneekermeer. De zeilen worden gehesen en er
kan weer heerlijk worden gezeild. In de namiddag wordt aan
boord nog gezellig geborreld en een uitgebreid borrelgarnituur
gepresenteerd.
Tegen 17.00 uur wordt de zeiltocht afgesloten en meert de
‘Dolce Vita’ weer af bij het restaurant.
Ter afsluiting van de zeildag kan in het restaurant een diner
naar keuze worden gepresenteerd.

