
Meerdaagse arrangementen 

Welkom aan boord

Gedreven door vrijwil ligers



Gooi het over een andere boeg en stap aan boord!

WWW.EENDRACHT.NL | 010 - 290 50 00 | info@eendracht.nl

Samenwerken: het Eendracht-concept
Zeezeilen doe je vooral samen. Een meerdaagse reis is vanaf 15 jaar en ieder-
een draait mee in het wachtsysteem van ‘4 uur op - 8 uur af’.  De rode, witte 
en blauwe wacht wisselen kaar af zodat de Eendracht dag en nacht door kan 
zeilen. Bij elke wacht horen verschillende taken. Zo help je met schoonmaken, 
zeunen (helpen in de bediening), assisteer je in de kombuis, werk je mee om 
de zeilen te hijsen, strijken en te trimmen en sta je aan het roer en leer je meer 
over navigatie. Minder actief zeilen en meer havens aan doen? Ook dat is 
mogelijk. Wij maken voor u graag een programma op maat.

*havengeld; tijdens iedere reis proberen wij in een (buitenlandse) haven af te 
meren zodat onze gasten kunnen passagieren. Heeft u specifi eke wensen met 
betrekking tot deze haven of wilt u meerdere havens bezoeken, dan zijn de 
meerkosten voor eigen rekening.

Alle bedragen zijn per persoon in euro’s en exclusief BTW. 
Algemene Voorwaarden Stichting Zeilschip Eendracht zijn van toepassing.

Voorbeelden:
Zeilweekend      
Aankomst aan boord  : Vrijdag 21.00 uur
Vertrek van boord   : Zondag 16.00 uur

Midweek zeilen   
Aankomst aan boord  : Maandag 10.00 uur
Vertrek van boord   : Vrijdag 16.00 uur

Week zeilen   
Aankomst aan boord  : Maandag 10.00 uur
Vertrek van boord   : Zondag 16.00 uur

Prijzen
Doordeweeksde dagen  : 6000,- euro per dag
Weekend toeslag   : 1500,- euro per dag

Zakelijk zeilen
Meerdere dagen samen uitwaaien? Ook dat kan aan boord 
van Zeilschip Eendracht met bijvoorbeeld collega’s, relaties 
of vrienden. Denk aan een weekend of een midweek vanuit 
Nederland, maar ook langere perioden in zonnige oorden 
behoort tot de mogelijkheden. 

Meerdaagse arrangementen
Minimaal 20 personen, maximaal 38

Inbegrepen:
- Koffi  e en thee, onbeperkt
- Fruit
- Volpension (ontbijt, lunch, diner)
- Beddengoed
- Vaarkosten, bemanning, *havengeld

Meerdaagse arrangementen



Love at first sail.

Ontdek zeilschip Eendracht


