
Arrangementen

Zeil mee en Steun!



Zeil mee en steun!

Uw horizon maatschappelijk en duurzaam verbreden? Stap aan boord van zeilschip Eendracht en 
laat u verrassen door de zee aan mogelijkheden die Nederlands grootste gaffeltopzeilschoener 
heeft te bieden!

Aan boord van zeilschip Eendracht wordt jong en oud geïnspireerd tot het bevorderen en stimuleren 
van het groepsgevoel, waarbij de focus ligt op samenwerken, (zelf)respect, discipline en vooral je 
veilig voelen in de breedste zin van het woord.

Stichting Zeilschip Eendracht organiseert actieve zeilreizen, dagtochten, particulier of zakelijk. 
Samen met onze ruim 300 vrijwilligers leveren wij een grote diversiteit aan volledig verzorgde 
arrangementen en zetten wij ons in voor reizen met bijzondere doelgroepen in samenwerking met 
maatschappelijke partners. Een combinatie van een teamuitje, zakelijk arrangement of familie-
uitje met een goed doel.

Vrijwel alle zeehavens in binnen- en buitenland behoren tot de mogelijkheden als vertrek- of 
aankomsthaven. Voor Nederland zijn dit de havens van Rotterdam, Vlaardingen, Scheveningen, 
Vlissingen, Den Helder, Harlingen of IJmuiden.

Vraag nu een offerte op maat en ervaar het zelf!

Bel voor meer informatie 010-2905000, mail met info@eendracht.nl of check onze website www.
eendracht.nl 

“Je komt terug in je eigen kracht op het water. De wind in de zeilen maar ook in je rug.”



Stichting Zeilschip Eendracht  - Lloydstraat 300, 3024 EA, Rotterdam - Postbus 63140, 3002 JC, Rotterdam
+31 (0) 10 290 50 00  - info@eendracht.nl  - www.eendracht.nl 

IBAN NL11 RABO 031 181 2953  - KVK 40410832

Beschikbaarheid:

Dagtocht:                                                                                                                           
Korte of lange zeilreizen inclusief overnachtingen:                               
Zitplaatsen binnen:                                                                                                     

Aan boord zijn er 2 en 4 persoonshutten. De hutten zijn voorzien van warm en koud 
stromend water, kastruimte, verwarming en airconditioning.
Toiletten en douches bevinden zich buiten de hutten.

Het gezellige dagverblijf en het kombuis zijn op het hoofddek geplaatst. Hier is gratis koffie, 
thee en tapwater beschikbaar. Het schip wordt gehuurd op basis van vol pension.

Het schip is eveneens beschikbaar voor vergadering, presentatie op groot beeld, of een 
vaartocht. Graag voorafgaand overleg zodat we hier rekening mee kunnen houden, zodat 
we voldoende bemanning beschikbaar hebben.

Al onze arrangementen zijn inclusief varende en verzorgende crew, en onbeperkt koffie, 
thee en tapwater.
Vraag ook naar onze cateringsuggesties.

Deluxe                                                                    150,00
Ontvangst met koffie, thee, taart
Lunch Stuurboord
Diner; Keuze uit Indische rijsttafel, 
Mediterraans buffet of BBQ aan dek
Exclusieve Eendracht cap voor al uw gasten

Arrangement Rood

Duur arrangement: 10:00 tot 19:00 uur

Standaard                                                              124,50                                                                              
Ontvangst met koffie, thee, koek
Lunch Bakboord
Diner; Keuze uit Indische rijsttafel of 
Mediterraans buffet

Maximaal 110 opstappers
Maximaal  38  opstappers                                                                                               
Maximaal  56  opstappers



Arrangement Wit

Duur arrangement: 10:00 tot 16:00 uur 
of van 12:00 tot 18:00

Standaard                                                               99,00
Ontvangst met koffie, thee, koek
Lunch Bakboord
Borrelhappen warm of koud

Deluxe                                                                     109,00
Ontvangst met koffie, thee, taart
Lunch Stuurboord
Borrelhappen warm & koud

Arrangement Blauw 

Duur arrangement: 3 uur

Pikheet (08:00-11:00)                                           79,00
Ontvangst met koffie, thee, taart
Luxe ontbijtbuffet

Platvoet (17:00-21:00)                                        89,00
Ontvangst met een drankje (Hollandse bar)
Borrelhappen warm en koud
Diner; keuze uit Indische rijsttafel of 
Capitainsdinner

Kijk voor meer inspiratie op onze website of vraag een vrijblijvende offerte 
op maat aan! Wij bieden een zee aan mogelijkheden voor iedereen!

“Het is geweldig om op het water te zijn. Je kan echt even alles loslaten”



Zeil mee en Steun!

Met elkaar, 
voor elkaar!

Wilt u nu ook de Eendracht steunen, 
kijk op onze website voor meer informatie!

info@eendracht.nl | 010 - 290 50 00 | www.eendracht.nl


