Arrangementen
Skûtsje Ut en Thús
2014
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Middag arrangement
Een middag zeilen met skûtsje Ut en Thús vanuit Koudum, Gaastmeer of Heeg.
Onderstaand programma is ter indicatie en altijd verder aan te passen aan uw
persoonlijke wensen. Bij een grotere groep van 12 personen kunnen we meerdere
skûtsjes inzetten.

Prijs incl. BTW: € 86,50 p.p.
Prijs excl. BTW: € 81,50 p.p.

Programma







13.30 uur Ontvangst in het restaurant met terras aan het water
14.00 uur Skûtsje zeiltocht over de Friese meren
15.30 uur Tussenstop op een eiland, tijd voor een hapje en drankje!
17.00 uur Afmeerborrel in het restaurant of op het terras
17.30 uur Schippersmaaltijd, diner of barbecue
19.00 uur Einde programma

Inbegrepen in de prijs








skutsjesilen-met-schipper-en-maat
koffie-thee-met-friese-oranjekoek
drankjes-aan-boord-2-p-p
barbecue
zwemvesten
kaas-worst-en-nootjes-aan-boord
drankarrangement-2-uur

Extra's





Starten met een lunch i.p.v. koffie/ thee: € 4,00 p.p. meerprijs
Warme bittergarnituur tijdens de borrel: € 2,40 p.p.
Wedstrijdorganisatie bij twee of meer skûtsjes: vanaf € 450,Fierljepclinic voorafgaand aan het zeilen: vanaf € 175,-

De arrangementsprijs is op basis van 12 personen per skûtsje inclusief schipper (12 x €
45,83 = € 550,-). Meerkosten voor zaterdagen is € 25,- (niet op alle zaterdagen is
middag verhuur mogelijk!). De tijden voor dit arrangement zijn in overleg aan te
passen.
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Dag arrangement
Een dag zeilen met skûtsje Ut en Thús vanuit Koudum, Gaastmeer of Heeg.
Onderstaand programma is ter indicatie en altijd verder aan te passen aan uw
persoonlijke wensen. Bij een grotere groep van 12 personen kunnen we meerdere
skûtsjes inzetten.

Prijs incl. BTW: € 108,75 p.p.
Prijs excl. BTW: € 102,25 p.p.

Programma









10.00 uur Ontvangst in het restaurant met terras aan het water
10.30 uur Skûtsje zeiltocht over de Friese meren
12.30 uur Uitgebreide Friese broodtafel als lunch in Heeg
13.30 uur Vervolg zeiltocht, u krijgt zelf de touwtjes in handen
15.30 uur Tussenstop op een eiland, tijd voor een hapje en drankje!
17.00 uur Afmeerborrel in het restaurant of op het terras
17.30 uur Schippersmaaltijd, diner of barbecue
19.00 uur Einde programma

Inbegrepen in de prijs









skutsjesilen-met-schipper-en-maat
koffie-thee-met-friese-oranjekoek
drankjes-aan-boord-2-p-p
drankarrangement-2-uur
zwemvesten
friese-broodtafel-met-soep
kaas-en-worst-aan-boord
barbecue

Extra's




Warme bittergarnituur tijdens de borrel: € 2,40 p.p.
Wedstrijdorganisatie bij twee of meer skûtsjes: vanaf € 450,Fierljepclinic na- of tijdens de lunch: vanaf € 175,-

De arrangementsprijs is op basis van 12 personen per skûtsje inclusief schipper (12 x €
54,17 = € 650,00). Meerkosten voor zaterdagen is € 25,- per skûtsje. De tijden voor dit
arrangement zijn in overleg aan te passen.
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