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Zeiltocht met droogvallen op de Waddenzee

Zeilen en droogvallen op de bodem van de Waddenzee
Een dag droogvallen op de Waddenzee, met een historisch zeilend platbodemschip. De droogvaltochten starten en eindigen in de
prachtige zeehaven van Harlingen.

Programma
Rond 9:00 uur wordt u met koffie/thee en wat lekkers ontvangen.
Na de kennismaking met de schipper en matroos gaan de trossen los, vaart het schip de haven uit en worden de zeilen bijgezet. De matroos
zal u uitleggen wat er zoal moet gebeuren voor, tijdens en na het zeilen. Het programma en de plaats waar het schip gaat droogvallen is in de
eerste plaats afhankelijk van de windsterkte, - kracht, -richting en natuurlijk het getij. Het lage watermoment op uw droogvaldag zal ongeveer
plaatsvinden tussen 15.00 – 17.00 uur.
Zo’n twee uur voor laagwater komt het schip aan op de plaats waar het zal gaan droogvallen. Het anker gaat erin en dan is het wachten. Dit
wachten is verre van saai, het water loopt ondertussen weg en u ziet de bodem van de Waddenzee steeds duidelijker worden. Op het
moment dat de schipper het trapje buiten het schip plaatst kunt u van boord en wandelt u over de bodem van de zee.
Tijdens de reis is er koffie en thee en wordt er een lekkere lunch en een warme maaltijd bereid. U kunt aan boord fris- en alcoholische
drankjes kopen.
Rond 20:00 uur zal u weer terugkeren in de haven van Harlingen.

Data droogvaltochten 2019
Deze prachtige zeiltocht kan in 2019 op onderstaande data geboekt worden:
Mei:1,2, 16,17
Juni: 14,15.16
Juli: 14,30,31
Augustus: 12,13,28,29
September: 10,11,12

Waddengids
Deze tochten worden georganiseerd in samenwerking met de Waddenvereniging. Er gaat een waddengids mee en desgewenst kunt u de
excursie met deze gids op het Wad volgen. De schippers en de waddengids houden altijd rekening met de wensen van zowel de volwassenen
als de kinderen. Dus ook voor de kinderen (van klein tot groot) kan dit een onvergetelijke dag worden.

Deze prachtige zeiltocht op de Waddenzee is inclusief:
Zeiltocht op de Waddenzee + droogvallen
Ontvangst om 9 uur en 20.00 uur terug in de haven
Koffie en thee
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Lunch
Warme maaltijd

Prijs: € 95,- p.p.
Prijs kinderen (t/m 12 jaar): €65,- p.p.
Individueel te boeken.

Wanneer kunt u dit boeken?
Beleef deze fantastische zeildag en boek (kan al vanaf 1 persoon) op één van onderstaande data:
Mei:1,2, 16,17
Juni: 14,15.16
Juli: 14,30,31
Augustus: 12,13,28,29
September: 10,11,12
Tijd: 09.00-20.00 uur
(Lunch, koffie met koekje en eenvoudig diner aan boord is in de prijs inbegrepen, Fris- en alcoholische dranken kunnen aan boord worden
gekocht)
De maximale groepsgrootte om als groep in te schrijven is 8 personen.
De prijzen van deze prachtige zeiltocht op de Waddenzee zijn geldig tot en met 31 december 2019.
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