Zeilevenement Wijde Ee,
middagevenement vanuit Grou
Het startpunt van deze verrassende zeildag is de kade van het
gezellige watersportdorp Grou. Grou ligt prachtig gesitueerd
aan het mooie merengebied de Alde Feanen.
Met koffie/thee worden uw
gasten
deze
middag
ontvangen aan boord van de
prachtige tjalk ‘Dolce Vita’.
De ‘Dolce Vita’ is een zeer luxe
tjalk 24 meter lange tjalk en
biedt met haar luxe salon en
ruime kuip alle comfort voor
zeiltochten
met
selecte
gezelschappen
tot
35
personen.
Tijdsplanning (indicatie)
12.30 uur : ontvangst
12.45
: afvaart
: presentatie lunch
15.00
: verrassende onderbreking*
16.00
: afvaart
17.00
: gezellige borrel, terugkomst
18.00
: presentatie diner*
* Optioneel

‘Zeilevenement Wijde Ee’ kunnen wij
aanbieden v.a. € 79,00 p.p.
Het evenement bestaat uit:
• huur ‘Dolce Vita’ incl. bemanning
• ontvangst, koffie/thee
• lunchbuffet
• uitgebreid borrelgarnituur
Prijs is excl. extra dranken, excl. BTW en onder
voorbehoud van prijs- en voorwaardenwijzigingen.

Mogelijke uitbreidingen:
•
•
•
•
•
•
•

diner
wandeling o.l.v. gids Fryske Gea
optreden locale trekzakker
haring & beerenbug
fierljep of kaats demonstratie
kaas of beerenburg proeverij
relatiegeschenk

Na het welkomstwoord van de
schipper worden de landvasten
los gegooid. Éénmaal varende
wordt er een uitgebreide Friese
lunch gepresenteerd. Na de
lunch worden de zeilen
gehesen
en
wordt
aangevangen met een mooie
zeiltocht
door
de
‘Alde
Feanen’. 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.
Het varen met een authentieke tjalk door de prachtige natuur
van de Alde Feanen is een prachtig gezicht en zorgt voor een
sfeervol plaatje.
Optioneel: Tijdens de middag bestaat de mogelijkheid om een
activiteit te organiseren. Een fierljep- of kaatsdemonstratie, of
een wandeling o.l.v. een gids van ’t Fryske Gea behoren tot
de mogelijkheden.
In de namiddag wordt aan boord gezellig nageborreld en een
uitgebreid borrelgarnituur gepresenteerd.
Tegen 17.00 uur wordt de zeiltocht afgesloten en meert de
‘Dolce Vita’ weer af aan de kade van Grou.
Ter afsluiting van de zeildag kan in een nabij gelegen
restaurant een diner naar keuze worden gepresenteerd.

