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Familieuitje op de Friese Wateren - Zeilen met een Skutsje tijdens
de familiedag

Skutsjesilen in Friesland
Een dagje samen zeilen. Skûtsjesilen is ideaal voor een familiedag. Vind je het leuk om wat te doen? Dan kun je de schipper en maat
helpen met het hijsen van de zeilen, het bedienen van de schoten en de zwaarden of het roer in handen nemen. Hou je meer meer van
genieten? Dan ga je onder het genot van een drankje heerlijk op het dek liggen. Zeilen in het prachtige decor van Nationaal Park De Alde
Feanen.

Skutsjesilen als groepsuitje
Groepsuitjes moeten origineel zijn en er moet voor iedereen wat de doen zijn.
Actie, ontspanning en culinair:
Wij zijn is dé specialist in het organiseren van een groepsuitje op en rond het water in Friesland. Wij beschikken over een unieke locatie
aan het Friese water met een ongedwongen en persoonlijke sfeer.
Hier ligt een vloot van meer dan 6 zeilschepen waarmee een actieve zeiltocht gemaakt kan worden door het Nationaal Park De Alde
Feanen in het hart van Friesland.
Onze prachtige locatie is óók de uitvalbasis voor talrijke outdoor activiteiten voor uw groepsuitje in de Friese buitenlucht. Deze buitenlucht
maakt hongerig! Wij kunnen de catering geheel of gedeeltelijk voor u verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan een verse biologische lunch, hapjes
bij de borrel of een barbecue aan het water van de Friese meren

Skutsjes
Onze vloot bestaat uit zeven authentieke skûtsjes en meerdere snelle zeilpramen. Voor grote groepen is het mogelijk meer dan 15
schepen samen te brengen. Alle schepen voldoen aan de laatste veiligheidseisen en de skûtsjes zijn SI-gecertificeerd. De bemanning
bestaat uit een ervaren, gediplomeerde schipper met een of twee enthousiaste bemanningsleden.
De skûtsjes van Annage zijn SI gekeurd, en voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Het is daardoor ook wettelijk toegestaan om met meer
dan 12 gasten per skûtsje te varen. Wij beschikken ook over schepen waar 20 en zelfs 25 gasten mee aan boord mogen. Wij zijn hiermee
een voorloper op het gebied van veiligheid in de skûtsjewereld.

Bij dit Familieuitje op de Friese Wateren is inbegrepen:
13:00 ontvangst in de tuin bij Annage met koffie en thee
14:00 inschepen en uitleg door de schipper
14:10 afvaart skûtsjetocht door het Nationaal Park De Alde Feanen, er zijn drankjes aan boord
17:00 terugkomst bij Annage waar een hapje en een drankje klaar staan in de tuin aan het water
18:00 afsluiting van de mooie zeildag
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Prijzen gebaseerd op 25 personen:
Dagtocht: vanaf € 65,00 p.p.
Middagtocht: vanaf € 45,00 p.p.
Ochtendtocht: vanaf € 35,00 p.p.
Avondtocht: vanaf € 30,00 p.p.
Vanaf minimaal 10 personen.
De prijs van dit Familieuitje op de Friese Wateren in Friesland is geldig tot 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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