Een dagje zeilen
Leef je uit met het hijsen van de zeilen of sta aan het roer. Minder fanatiek? Zoek een relaxte plaats
uit aan dek en geniet van het zeilen op zee en al het lekker wat de kok klaarmaakt in de kombuis.
Maak jij onze groep compleet?
De crew van de Eendracht bestaat vrijwel helemaal uit vrijwilligers. Tijdens deze dagen vertellen zij
met veel passie en enthousiasme alles over het schip en de bijzondere reizen die we varen.
Zeilervaring? Dat is niet nodig! Onze professionele bemanning leert je graag alles over het reilen en
zeilen op Nederlands grootste driemastschoener. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om te genieten
van de omgeving en te relaxen aan boord.
Programma
Na het welkomstwoord van de schipper worden de trossen losgegooid en zetten we koers naar zee.
Eerst een kopje koffie met een lekkere koek en dan is het tijd om een kijkje te nemen aan dek.
Ondertussen maakt de scheepskok heerlijke lekkernijen klaar in de kombuis. Na de lunch is het tijd
om de handen uit de mouwen te steken en worden de zeilen gehesen door de liefhebbers. Tijdens de
terugreis naar de haven kan iedereen genieten van een heerlijk diner.
Tijdens deze vaartocht vanuit Rotterdam, varen wij minimaal 2 uur heen en 2 uur terug over de
Nieuwe Waterweg. Kijk je ogen uit in de haven van Rotterdam.
Iedereen tot 15 jaar, kleiner dan 1.40m is verplicht tot het dragen van een reddingsvest (aan boord
beschikbaar). Ieder kind onder de 15 jaar moet onder begeleiding zijn van minimaal één volwassene.
Iedereen is verplicht om een paspoort/Identiteitskaart mee te nemen aan boord. Een rijbewijs is
helaas niet voldoende. Zonder geldig paspoort/Identiteitskaart kan je helaas niet mee varen.
Kledingadvies
Het is belangrijk tijdens de dagtocht gemakkelijke en vooral warme kleding te dragen. Op zee kan het
een stuk kouder zijn dan op het land. We adviseren schoenen te dragen met een goed profiel.
Niks is zo onvoorspelbaar als het weer, wees goed voorbereid en neem een regenjas/pak mee!
Regels/Goed om te weten
- Leeftijdsgrens is minimaal 8 jaar oud en tot en met 80 jaar. Geen uitzonderingen
- Iedereen tot 15 jaar, kleiner dan 1.40m is verplicht tot het dragen van een reddingsvest (aan
boord beschikbaar). Ieder kind onder de 15 jaar moet onder begeleiding zijn van minimaal één
volwassene.
- Iedereen is verplicht om een paspoort/Identiteitskaart mee te nemen aan boord. Een rijbewijs is
helaas niet voldoende. Zonder geldig paspoort/Identiteitskaart kan je helaas niet mee varen.
- Helaas is het schip niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Iedereen moet tevens goed ter been
zijn (lees; zichzelf kunnen redden in een noodsituatie).
- Bekijk de veiligheidsfilm goed voordat je aan boord stapt. (https://youtu.be/7GT5MMXErxk)
- Transfer naar het schip toe is niet inbegrepen in de dagtocht.
- Eten en drinken (hapje, lunch, diner) is inbegrepen! Je hoeft zelf dus geen eten mee te nemen.

Maak nu alvast kennis met de Eendracht!
Speciaal voor onze opstappers houden wij een Instagram, YouTube en Facebook pagina bij. Hier
posten wij leuke en handige informatie over het schip, de goede doelen en onze reizen. Klik op
onderstaande social media buttons om ons te volgen.
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