
Arrangementen

Welkom aan boord!



Mogelijke vertrekhavens op aanvraag: 
Rotterdam, Vlaardingen, Scheveningen, Vlissingen, Den Helder, IJmuiden.

1. Arrangement ROOD

Mogelijkheden  : Actief zeilen, teambuiling, familieuitje, groepsuitje.
Havens   : Rotterdam, Vlaardingen, Scheveningen. Andere havens op aanvraag.
Duur arrangement   : 9 uur, waarvan 8 uur varen.
Check in vanaf  : 09:45 uur
Vertrek   : 10:15 uur
Check out vanaf   : 18:30 uur
Einde arrangement  : 19:00 uur
Aantal personen  : Minimaal 60, maximaal 100 personen.

Arrangement ROOD € 115,- p.p.
- Koffi  e en thee onbeperkt
- Lunch bakboord
- Diner; keuze uit Captains dinner of Blauwe hap

2. Arrangement WIT
         
Mogelijkheden  : Teambuilding, familieuitje, actief zeilen, borrel, vergadering,  
      groepsuitje, presentatie.
Havens (zeilen op zee) : Scheveningen, IJmuiden, Vlissingen en Den Helder
Havens (motor vaartocht) : Rotterdam, Vlaardingen, IJmuiden, Amsterdam 
Duur arrangement   : 6 uur, waarvan 5 uur varen
Check in vanaf  : 09:45 uur (andere tijden in overleg)
Vertrek   : 10.15 uur
Check out vanaf  : 15:30
Einde arrangement   : 16:00 uur
Aantal personen  : Minimaal 60, maximaal 100 personen

Arrangement WIT € 89,-  p.p.
- Koffi  e en thee onbeperkt
- Lunch bakboord
- Borrelhapjes koud

Arrangement ROOD - Deluxe € 129,50 p.p
- Koffi  e en thee onbeperkt
- Rotterdamse appeltaart, wortel kokostaart 
  of perentaart
- Lunch stuurboord
- Borrelhap koud of warm
- Diner; keuze uit Captains dinner, blauwe hap, 
  barbecue of mediterraans diner

Arrangement WIT - Deluxe € 99,- p.p.
- Koffi  e en thee onbeperkt
- Brownies en muffi  ns
- Stuurboord lunch
- Borrelhapjes deluxe

Beleef het avontuur van 
zeezeilen op de Eendracht!
Gooi het eens over een andere boeg en stap aan boord van Zeilschip Eendracht! 
Geniet van een ontspannen vaartocht over de Waterweg of van een actieve dag 
op zee. De mogelijkheden zijn zo wijds als de horizon.

Een bedrijfsuitje, familiedag, vergadering, borrel of teambuildingsdag op zee, alles is 
bespreekbaar. Ook in het buitenland kan de driemastschoener de ultieme locatie zijn 
voor een vaartocht of receptie. Naast onze standaard arrangementen is ook maatwerk 
bespreekbaar. Laat u ook verrassen door onze cateringsuggesties. Vraag hiernaar bij uw 
aanvraag!

Alle hens aan dek! 
Na het welkomstwoord van de schipper en de veiligheidsfi lm worden de trossen losge-
gooid en varen we uit. Ben je fanatiek? Leef je uit met het hijsen van de zeilen of stap 
achter het roer. Minder fanatiek? Zoek een relaxte plaats uit aan dek en geniet van het 
zeilen op zee. Met veel passie en enthousiasme vertelt de Eendracht crew alles over het 
schip en de bijzondere reizen die wij varen, geven zij een rondleiding en leren zij je graag 
alle kneepjes van het zeilersvak. Een professionele, en grotendeels vrijwillige bemanning 
en smakelijke verzorging vanuit de kombuis vormen de ingrediënten voor een onvergetelij-
ke dag. Zeilervaring is niet nodig. 
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Bij vertrek vanuit 
Rotterdam of 
Vlaardingen varen 
we over de Wa-
terweg. Dit duurt 
ongeveer 2,5 á 
3 uur.

Beschikbare periode om het schip af 
te huren: april tot en met september.



Stichting Zeilschip Eendracht  - Wilhelminakade 701, 3072 AP, Rotterdam 
+31 (0) 10 290 50 00  - info@eendracht.nl  - www.eendracht.nl

Ontbijt in de haven  
Begin de dag goed! Nodig uw gasten uit voor een ontbijt aan 
boord van de Eendracht en zie de stad ontwaken vanaf het 
water. Al varend door de havens heeft u alle tijd om te 
netwerken of een vergadering te organiseren aan boord.

Check in vanaf  : 07:45 uur 
Vertrek    : 08.15 uur 
Check out vanaf   : 10:45 uur
Einde arrangement  : 11:00 uur 

Arrangement BLAUW - Ontbijt in de haven € 59,50- p.p.
- Koffi  e en thee onbeperkt
- Ontbijtbuff et

Borrel boot 
Op zoek naar een unieke locatie voor een borrel? Wij zorgen 
voor een borrelarrangement dat is aangepast aan uw wen-
sen. Organiseer een netwerkbijeenkomst of vier uw verjaar-
dag. Denk ook aan een receptie, feest met (live) muziek. 
Er is zelfs een dansvloer! Gaat u overstag?
  
Check in vanaf  : 18.45 uur
Vertrek   : 19.15 uur
Check out vanaf : 21.45 uur
Einde arrangement : 22:00 uur

Arrangement BLAUW - Borrel boot € 69,50- p.p.
- Ontvangst met een drankje
- Hapjes combinatie warm en koud
- Diner; keuze uit barbecue of mediterraans diner
- Koffi  e en thee onbeperkt

MVO arrangementen 
Stichting Zeilschip Eendracht zet zich in om jong en oud te laten ontdekken wat zeezeilen 
met je doet. Vanuit onze visie dat teambuilding bijdraagt aan een samenleving waar men-
sen van elkaar op aan kunnen, elkaar inspireren en motiveren, werken we aan verschillen-
de maatschappelijke projecten. We doen dit in samenwerking met andere goede doelen 
en maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Het Vergeten Kind, Middin, Bartiméus, 
Excelsior4All, Het Nationaal Ouderenfonds en meer. We creëren daardoor nog meer 
kansen. Kansen om kracht te halen uit die teamspirit.

Alle commerciële vaartochten dragen bij aan het goede doel. Maar, Zeilschip Eendracht 
leent zich ook uitstekend voor een maatschappelijk verantwoord bedrijfsuitje. Het sluit niet 
alleen aan bij de doelstelling van deze Stichting, maar ook bij het vrijwilligerswerk waardoor 
het schip in de vaart blijft. Maar liefst 95% van de bemanning is namelijk vrijwilliger.

Kies het arrangement wat bij u past. 
Heeft u andere wensen? Samen kunnen we een voorstel op maat creëren. 

Buy one, donate one
Kies een arrangement voor uw bedrijf en schenk hetzelfde arrangement aan een goed doel. 
U bent vrij om zelf het goede doel uit te kiezen, maar gebruik maken van onze contacten kan natuurlijk ook.

Samen op koers - vanaf € 5.000,- 
Uw medewerkers steken de handen uit de mouwen aan boord. Ze verzorgen een onvergetelijke dag voor het goede doel naar keuze. 
Denk aan eenzame ouderen, zieken of mensen met een handicap, kinderen met een slechte thuissituatie of uit een tehuis. Uw medewer-
kers zorgen ervoor dat ze niets te kort komen. Zij zijn gastheer of gastvrouw, hangen de jassen op, maken een foto als aandenken, schen-
ken de koffi  e uit, serveren de lunch en doen de afwas. Als we gaan zeilen dan hijsen we gezamenlijk de zeilen (kan niet met alle groepen). 
Wanneer de gasten zijn vertrokken wordt de dag afgesloten met een besloten borrel aan boord voor uw medewerkers.

Mogelijke goede doelen via Stichting Zeilschip Eendracht:
- Eenzame ouderen via Het Nationale Ouderenfonds
- Kankerpatiënten via Stichting VaarKracht
- Kinderen met een slechte thuissituatie of uit een tehuis via Het Vergeten Kind
- Blinden of slechtzienden via Bartiméus
- Mensen met een beperking via Middin
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3. Arrangement BLAUW

Haven (motor vaartocht) : Rotterdam en Vlaardingen. Overige havens op aanvraag
Duur arrangement   : 3 uur, waarvan 2,5 uur varen
Aantal personen  : Minimaal 60, maximaal 110 personen


