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Zelf zeilen in Gelderland - Uniek uitje op de Rhederlaagse meren

Zeilen in Gelderland
Een ontspannen zeiltocht maken over de Rhederlaagse meren! Leer samen met uw vrienden of familie de fijne kneepjes van het zeilen
kennen. U leert de grootschoot, de fok en het roer te bedienen of u kunt ontspannen en genieten van de mooie waterrijke omgeving.
Geniet van deze prachtige omgeving met Nationaal Park Veluwezoom (de Posbank) op de achtergrond.

Voorbeeldprogramma
13.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
14.00 uur: Zeilen
15.30 uur: Kleine pauze
15.45 uur: Beachgolf of handboog-, kruisboog- of buksschieten
17.30 uur: Sluit de dag af met een goed verzorgde barbecue aan het water van de Rhederlaagse meren
Dit is een voorbeeldprogramma, andere tijden zijn in overleg mogelijk.

Luxe barbecue met 1 uur drankafkoop (bier, wijn en fris)
Uw uitstekend verzorgde barbecue bestaat bijvoorbeeld uit:
Zelfgemaakte verse hamburgers, ambachtelijke worstjes, kipsaté of zalm
Huzaren- en rundersalade, overheerlijke verse salades en rauwkost, rijst, stokbrood
Satésaus, huisgemaakte kerriesaus, kruidenboter, knoflooksaus & barbecuesaus.

Ook voor de vegetariërs is er een ruime keuze. Gaarne het aantal vegetariërs van tevoren aangeven.

Deze actieve zeildag in Gelderland is inclusief:
Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
Zeilen
Beachgolf , (handboog-, kruisboog-, of buksschieten)
Begeleiding
Prijsuitreiking en afsluiting
Luxe BBQ met 1 uur drankafkoop

Prijs: € 66,50 p.p.
Minimum aantal personen: 12
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Tijden en activiteiten in overleg.
Wilt u de dag beginnen met een picknick lunch? De kosten daarvoor bedragen €12,50 p.p.
De prijs van deze leuke zeildag in Gelderland is geldig tot en met 31 december 2023.
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