Weekend Brandaris race

Weekend meezeilen naar Terschelling
Zeilschip Mars biedt een actieve en ontspannen zeilweekend over de Waddenzee naar het mooiste
Waddeneiland van Nederland: Terschelling. Tijdens deze zeilrace kunt u actief meezeilen.
Er is geen zeilervaring nodig: samen met de ervaren bemanning bent u al snel een team.

Zeil mee met de Brandarisrace
Meezeilen met met een groep tot max 30 personen
Inschepen vrijdag vanaf 20.00 uur te Harlingen.
Zaterdagochtend na het ontbijt, varen we uit, verdelen de taken en hijsen de
zeilen. De start vindt plaats op het Kimstergat, bij Harlingen. Er zijn verschillende
klassen; grote klippers, kleine klippers, grote en kleine tjalken en visserijschepen
(kotters). Ongeveer 70 grote tjalken en klippers nemen deel aan de wedstrijd.

Ieder jaar het 2e weekend in oktober, kunt u aanmonsteren

Brandarisrace

BRANDARISRACE

Informatie over dit zeilweekend
Datum: vrijdag 20.00 uur tot zondag 17:00 uur/ 2e weekend oktober
Prijs: >> Meer informatie op de webpagina

PRIJZEN & INFO

Maaltijden: 2x ontbijt, 2x lunch en za warme scheepsmaal inclusief!
Vertrek- en aankomsthaven: Harlingen
Zeilgebied: Waddenzee zeilen naar terschelling
Doelgroep: Iedereen
Accommodatie: verblijf in 2- en 4-persoons hutten, gezamenlijke douches en toiletten.
Deelnemers aantal: De reis gaat definitief door, max. 30 personen.

WWW.ZEILSCHIPMARS.NL

Zeilschipmars

Brandaris Race-weekend Terschelling

Comfortabel weekendje weg!
Specifieke eigenschappen zeilschipmars
Gaffel-getuigde tweemaster met zeer goede zeileigenschappen.
Het zeil wordt handbediend door vallen en schoten voor maximale veiligheid.
Door de hoge verschansing is het schip extra veilig, ook voor jonge kinderen.
Volledig uitgeruste kombuis voor culinair koken met de klas.
De traditionele mahonie scheepsbetimmering geeft de logger een unieke uitstraling.
Extra grote salon bovendeks met een prachtig uitzicht over het water tijdens het zeilen en eten.
Het schip heeft twee niveaus, waardoor er benedendeks extra ruime slaapaccommodatie is.
Vaarbestemming: IJsselmeersteden, Waddeneilanden en droogvallen op het Wad.
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