ZEILSCHIPMARS

Een schoolreis of werkweek
Zeilschip Mars biedt een actieve en ontspannen meerdaagse zeiltochten naar het IJsselmeer en de
Waddenzee naar de mooiste Waddeneilanden van Nederland. Tijdens de zeilreis is er de mogelijkheid
om actief mee te zeilen. Er is geen zeilervaring nodig: de ervaren bemanning smeed al snel een team.
Zeilen met de schoolklas

Prijs midweek varen (ma-vr) >>lees verder

Zeilen is voor scholieren een leerzame en afwisselende activiteit.
Vanuit de ligplaats in Harlingen vaart het schip zowel naar de Waddenzee als
het IJsselmeer. De klas als zeilteam is een actieve en educatieve onvergetelijke
ervaring. Voor scholen is de Mars het ideale schip waar prijs en comfort op
elkaar zijn afgestemd. Het comfortabele schip heeft een authentieke uitstraling.
De veiligheid is optimaal door de hoge verschansing rond het schip.
Jeugdgroepen

Prijs weektocht(za-vr) >>lees verder
De bemanning heeft ruime ervaring met jongeren zeilreizen.
Door de deskundige en enthousiaste schipper en maat zal er snel een
teamverband ontstaan. Leraren en begeleiders kunnen tijdens de zeilreis mee
genieten. In overleg wordt de bestemming gezamenlijk gemaakt.
Wij zien het als een uitdaging om het maximale uit uw zeiltocht te halen.

laagste prijs garantie

Neem dan direct contact met ons op +31 06-53456464
Door onze zelfstandigheid kunnen we scherpere prijzen leveren zonder
boekingskosten en betaald u nooit teveel. Extra korting bij vroege en meerdere
boekingen. Als u direct bij ons boekt, betaald u altijd de laagste prijs!
Voor scholen hanteren wij speciale educatieve korting voor de midweek.
U kunt direct contact opnemen met ons via +31(0)6-53456464

ZEILSCHIP MARS

Programma Wadden en IJsselmeer
Wind en getijden spelen een belangrijke rol. Samen met de bemanning het schip varen, samen
de zeilen hijsen, kaart lezen, navigeren en varen met het kompas. Of droogvallen op een zandbank
om te gaan zwemmen of wadlopen. Maar daarnaast is het ook mogelijk om aan land activiteiten te
ondernemen: een fietstocht op een eiland, een bezoek aan een museum of op Texel of Terschelling
naar de disco. Er wordt ook samen eten gekookt: aan boord gaat het leren vanzelf! Veel is er
mogelijk en onbekende kwaliteiten komen aan boord bovendrijven tijden de gezamenlijke
schoolreis. In overleg is er veel mogelijk!

Route en Vaargebied
Het vaargebied is de Waddenzee, het IJsselmeer en de meren van Friesland.De route voor de
zeiltocht tijdens de zeilweek wordt in overleg met de schipper gemaakt. Wanneer u zelf ideëen
heeft voor de bestemming van de zeilweek, kunt u dit overleggen met de schipper. Samen wordt
dan met de kaart erbij en zijn kennis van wind en getij, het vaarplan gemaakt.

Voorbeeld mogelijke vaarroute
Vanuit Harlingen naar de sluis in Kornwerderzand voor een IJsselmeertocht richting Enkhuizen of
Medemblik. Afhankelijk van de wind kan de volgende dag richting de Friese kust of naar het
noorden naar Den Oever gezeild worden. Bij gunstige wind eindigt de dag op Texel in Oudeschild.
De volgende dag wordt dan besteed aan het verkennen van het eiland, bv. een fietstocht naar het
strand, de duinen, Ecomare of shoppen in Den Burg....Vanuit Texel zijn de Waddeneilanden goed te
bereiken. Een mooie lange zeildag, om uiteindelijk op Vlieland en Terschelling de laatste avond te
vieren, en de belevenissen van de week de revue te laten passeren.
U kunt er ook voor kiezen om de hele midweek op het Wad te blijven. De eilanden Texel, Vlieland
en Terschelling bieden veel afwisseling. Het hoogtepunt is vaak als het schip voor anker gaat en
zich laat droogvallen op een zandbank. Wie wil kan van boord en zien wad er allemaal op het wad
leeft bij laagwater of voor een korte wandeling over de zeebodem: een bijzondere natuurbeleving.
Contact en informatie:
info@watervast.com

J.Velthuis

+31 (0)653456464
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Hier de 10 belangrijkste eigenschappen zeilschip mars
Specificatie 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.

Specifieke eigenschappen natuurgebied
De Wadden zijn het voedselgebied voor miljoenen trekvogels.
De Waddenzee is als uniek natuurgebied uitgeroepen door de Unesco tot “werelderfgoed”.
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