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Prijsinformatie
In dit document vindt u informatie over het zeilen met de Ut en Thús. Wanneer er
vragen en/of onduidelijkheden zijn kunt u altijd contact met ons opnemen. Wanneer u
geïnteresseerd bent neem dan contact op om te kijken of het schip op de voor u
gewenste datum beschikbaar is!

Locaties
Skûtsje Ut en Thús zeilt standaard vanuit Gaastmeer, Koudum en Heeg. Daarnaast zijn
de meeste plaatsen in Zuidwest Friesland mogelijk. Hierbij kunt u denken aan
Woudsend, Sloten, Workum, Langweer of Oudega. Bij iedere locatie kunnen we u
helpen een geschikt restaurant te vinden om te starten.

Voorbeeld programma *


10.00 – 10.30 uur Aankomst en ontvangst op het terras aan het water. Tijd
voor koffie, thee met Friese Oranjekoek.



10.30 – 12.30 uur Uitleg van de schipper en vertrek voor de ochtendzeiltocht
over de Friese meren. U mag zelf actief aan de slag gaan met het zeilen of
ontspannen genieten van de omgeving.



12.30 – 13.30 uur Er wordt aangelegd bij een eiland of een stadje voor de
lunch. De lunch wordt door ons of uzelf geregeld. Ook kan er op het
moment zelf een geschikt restaurant gezocht worden.



13.30 – 17.00 uur In de middag wordt de zeiltocht voortgezet en is er de
mogelijkheid om te borrelen aan boord.



17.00 – 17.30 uur Tijd voor een afmeerborrel met de schipper op het terras
van het restaurant.



17.30 – 19.00 uur Als afsluiting is het mogelijk om te genieten van een
schippersmaaltijd, barbecue of diner in het restaurant.

*Bovenstaand programma is een voorbeeld en geheel aan te passen naar een uw
persoonlijke wensen. Een middag programma start om 13.00 uur op het terras of 13.30
uur direct aan boord. Een overnachting kan voorafgaand en/of aansluitend worden
gereserveerd.
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Huurprijzen skûtsje Ut en Thús
Dag

Prijs

-

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
dag
dagdeel

€ 625,€ 525,-

-

Vrijdag:
dag
dagdeel

€ 650,€ 550,- (beperkt beschikbaar)

-

Zaterdag:
dag
dagdeel



Daghuur is van 10.00 uur t/m 17.00 uur (aangepaste tijden in overleg)



Middaghuur is van 13.30 uur t/m 17.00 uur (aangepaste tijden in overleg)



Op zaterdagen zijn er voor de middagverhuur maar een beperkt aantal skûtsjes

€ 650,€ 575,- (beperkt beschikbaar)

beschikbaar. Indien niet beschikbaar dan geldt de dagprijs.


Prijzen zijn inclusief skûtsje, zwemvesten, schipper en BTW

Eten, drinken & overnachten
Wij verzorgen graag voor u het eten en drinken aan boord. U bent ook vrij om het eten
en drinken aan boord zelf te verzorgen.

Skûtsjesilen
U gaat zeilen op een origineel wedstrijd skûtsje. In de zomer worden deze skûtsjes
gebruikt voor de traditionele wedstrijden skûtsjesilen. U zal dan ook actief aan de slag
gaan om de schipper en maat te helpen aan dek. Zo moeten de zeilen, zwaarden en
het roer worden bediend.
Het is een bijzondere ervaring op te zeilen op schepen die zo’n 60 jaar geleden nog als
vrachtschepen werden gebruikt. De schipper zal u veel vertellen over de rijke historie
van het skûtsjesilen in Friesland. Tegenwoordig zijn deze schepen helemaal leeg van
binnen om zo gewicht te besparen voor de wedstrijden. Het zijn dan ook niet voor niets
de snelste zeilers op de Friese wateren. Bereidt u voor op een bijzondere en actieve
ervaring die u meegemaakt moet hebben!
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