Driedaagse met de Nele ……

Gelieve hierna ons voorstel te willen vinden voor een driedaagse zeiltocht met de Nele :
Voorstel programma : ( haven van vertrek en aankomst : Breskens )
Dag 1 :
Verwelkoming aan boord en inkwartieren :
Ontbijt en uitleg veiligheidsregels :
Vertrek naar Vlissingen via tocht op zee :
Lunch aan boord op zee.
Aankomst Vlissingen en doorvaren Middelburg :
Aanmeren Middelburg :

vanaf 08.30 u.
09.00u.
10.00u.
16.00u.
18.30u.

Avondeten aan boord of aan wal ( niet inbegrepen )
Dag 2 :
Ontbijt aan boord :
Vertrek naar Veere met ETA :
Vrije wandeling in Veere.
Lunch aan boord :
Aansluitend vertrek naar Zierikzee met ETA :
Aanmeren Zierikzee :

08.00u.
11.00u.
13.00u.
18.00u.
18.30u.

Avondeten aan boord of aan wal ( niet inbegrepen )
Dag 3 :
Ontbijt aan boord :
08.00u.
Vertrek via Wemeldingen en Hansweert naar Breskens
Lunch aan boord
Aankomst en aanmeren in Breskens :
18.00u.
Afscheidsdrink en ontschepen : …………………………………..

Prijs : € 3.500,00 (max. acht passagiers)
Inbegrepen in bovenvermelde prijs :
-

-

Huur van de boot met bemanning (schipper en machinist).
Alle brandstoffen en oliën.
Verzekering opvarenden.
Alle havenrechten.
Drie maal ontbijt, drie maal lunch met bijhorende dranken.
Gebruik van lakens, fluwijnen, hoofdkussens, dekens.
Supplementaire reis van boot Oostende – Breskens – Oostende.
;

Niet inbegrepen :
-

Persoonlijk toiletgerief.
Dranken buiten de maaltijden.
Avondeten aan boord of aan de wal.
;

Dranken aan boord te verkrijgen :
-

Jupiler en frisdranken :
Witte en rode wijn :
Schuimwijn :

€ 1,50 / stuk
€ 12,50 / fles
€ 17,50 / fles

Het staat u vrij om zelf sterke en/of andere dranken aan boord mee te brengen.
Algemeenheden :

-

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan in gezamenlijk overleg de koers
en/of de bestemming gewijzigd worden.
Vertrek- en aankomsttijden zijn ramingen gebaseerd op vorige reizen.
Alle passagiers worden als “crewmember” ingeschreven.
Er wordt van de “crewmembers” verwacht dat ze ACTIEF meewerken met het
behandelen van de zeilen, het aanmeren, het sturen van de boot e.a.

Boekingen :

-

Op onze website www.denele.be kunt u zelf nazien welke data er nog vrij zijn.
Gelieve rekening te houden met twee dagen extra, één dag vóór en één dag na
de eigenlijke rondreis. ( reis Oostende – Breskens – Oostende.)
Gelieve minstens één maand vooraf uw eventuele boeking via e-mail te
bevestigen.

Betalingen :
-

50% bij bestelling, na ontvangst factuur.
Saldo : na finale afrekening.

