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Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze comfortabele en snelle kajuitzeiljachten een perfect en
onvergetelijk zeilevenement kunnen verzorgen. U zeilt vanuit Wemeldinge, direct gelegen aan de
Oosterschelde.
Het eigen schip van Sail Force is een cruiser-racer, een Jeanneau Sun Fast 40 (12,20 * 3,95 * 2,40).
Groepen boven 10 personen zeilen we met meerdere schepen. Zeilervaring is niet nodig, onze
ervaren schippers zorgen voor uitstekende begeleiding. Wij organiseren uw zeilevenement op maat,
stellen in overleg de dagindeling op. (afhankelijk van weer en getijde).

Charter met schipper
Dagcharter:
€ 850,- (8 uur) start om 10:00 u. en einde om 18:00 u (in overleg)
Dagdeel:
€ 595,- (4 uur) vertrek ochtend, middag of avond
Per uur:
€ 175,- minimaal 2 uur
Capaciteit:
Inclusief:
Meenemen:
Denken aan:

8-10 personen (groepen tot 100 personen met meerdere schepen zijn mogelijk)
schipper, webalbum (foto’s van uw event), gebruik zeilkleding en reddingsmiddelen
sportieve kleding, windjack en schoenen met lichte zool
zonnebrand, camera, handdoek, zwemkleding

Catering
Catering kunnen wij volledig verzorgen, lunchen doen we vaak in een havenplaats of voor anker.
Alles zelf verzorgen, of juist een restaurant bezoeken, behoort ook tot de mogelijkheden.
Catering standaard: koffie, thee met bolus, diverse frisdranken, lunch met diverse soorten belegde
broodjes (met paling, zalm, kaas en ham). In de middag wijn, bier en frisdranken en ter afsluiting
een drankje in de kuip (after sail) met hartige versnapering.
Kosten: € 29,50 p.p. per dag (inclusief lunch), € 17,50 per dagdeel (exclusief lunch)
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Meet & Greet (grotere groepen)
Groepen (bij meerdere schepen) ontvangen wij in vaak in het ontmoetingspunt ‘’eetcafé Juno’’. Een
centrale plaats op de haven in maritieme sfeer om uw gasten te ontvangen. Parkeren doet u gratis
op 3 minuten loopafstand. Na een kopje koffie/thee met een lekkere Zeeuwse bolus wordt de
briefing verzorgd, de teams ingedeeld en kan er ingescheept worden. Meerprijs/prijs: € 5,00 p.p.
Catering (luxe)
Wemeldinge is de parel aan de Oosterschelde, uiteraard kunnen wij de catering zeer luxe uitvoeren
met alle verse vis/schaal en schelpdieren uit de regio, afhankelijk van beschikbaarheid.

Arrangementen
Wij nemen graag al onze mogelijkheden met u door. Er zijn vele combinaties/thema’s mogelijk:
teambuilding, vergaderen op het water, matchraces, bedrijfsregatta, sportieve combinaties
(standsport, vliegeren, golf), wellness of culturele combinaties:
Bezoek Yerseke met rondleiding oester/mosselcultuur
Bezoek Zierikzee met stadswandeling etc.
Dineren
Na afloop van uw event/uitje lekker eten? Wemeldinge heeft een aantal prima restaurants.
Voor een perfect 3 gangen diner excl. dranken is de prijsindicatie € 32,50.
Afhankelijk van uw budget en wensen, kunnen wij uw reservering verzorgen.
Overige mogelijkheden (meerprijs)
Luxe fotorapportage vanaf het water, inclusief levering CD-rom
Levering van teamkleding, caps e.d.
Inzetten van zgn. RIB (snelle motorboot) bij zeiluitjes.
Andere vertrekhaven: Tholen, Yerseke, Sint Annaland, Bruinisse, Zierikzee, Colijnsplaat
Combinaties met traditioneel zeilschip of motorjacht
Natuurzeiltocht Oosterschelde incl. gastvrouw van Nationaal Park Oosterschelde
Vermelde prijzen zijn excl. BTW (charter = 6% en catering is gemengd tarief). Ik zie uit naar uw
reactie en ben graag bereid om met u te overleggen zodat we samen een onvergetelijk
zeilevenement kunnen creëren! Graag tot ziens aan boord.
Het Sail Force team, Marco van Dijke
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