HAARLEM

DORDRECHT

Stadswandeling en
bierproeverij in deze
prachtige stad

VLISSINGEN

Verkennen van kleine
Bijzonder vissersstadje aan
boetiekjes en bezoek aan
de noordzijde van de
distilleerderij
Westerschelde

23 t/m 30 januari 2022

Slechts € 445 per persoon
We zullen via de staande mast route een heuse cruise over kanalen en rivieren maken
van Lelystad naar Vlissingen. Onderweg bieden we u de gelegenheid excursies te maken
in Haarlem en in Dordrecht. Tijdens de vaart zullen we u voorzien van lekker eten en
onbeperkt koffie, thee en water.

Meevaren?
+31 6 275 779 77

grietje-sailing.com

rianne@grietje-sailing.com

Grijp deze unieke kans!

PROGRAMMA
max. 20 gasten
Op zondagavond 23 januari scheept u rond 20.00 uur in Lelystad Bataviahaven. We heten u welkom
met een welkomstdrankje en u maakt kennis met de andere passagiers.
Op maandag vertrekken we over het Markermeer richting Amsterdam waar we, als de wind
gunstig is, de zeilen zullen zetten. We zetten koers naar Haarlem waar we aan het eind van de
middag aan zullen komen.
De volgende dag blijven we in Haarlem liggen om deze prachtige stad een bezoek te brengen. We
maken een wandeling door de stad onder leiding van een gids die ons de leukste plekjes zal laten
zien. We sluiten de wandeling af met een bierproeverij. Daarna heeft u de mogelijkheid om lekker te
winkelen of de stad verder te verkennen.
Op woensdag varen we verder door de vele bruggen die Haarlem rijk is en zullen we aan het eind
van de middag weer aanleggen in de volgende haven.
De volgende dag varen we na het ontbijt verder richting Dordrecht. Aangekomen in Dordrecht
zullen we ook daar weer een dag blijven liggen. Dordrecht is een mooie stad met heel veel kleine
boetiekjes en een gezellige binnenstad op slecht 10 minuten wandelen van het schip vandaan.
Antiekliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen in de vele antiekwinkeltjes die Dordrecht rijk is.
Ook hier bieden we u de gelegenheid de stad te bezoeken onder leiding van een gids. We zullen de
wandeling afsluiten met een bezoek aan een distilleerderij in het hartje van de stad.
Vrijdagmorgen vervolgen we onze reis richting Veerse Meer. Bij gunstige wind is het vandaag
misschien wel mogelijk om de zeilen te zetten. Op het Veerse Meer zullen we overnachten.
Op zaterdagmorgen zullen we ons klaarmaken voor het laatste stukje van onze reis richting
Vlissingen. Daar aangekomen zullen we nog een laatste keer met elkaar dineren en op
zondagmorgen kunt u na het ontbijt uitchecken.
In overleg is het eventueel mogelijk om uw bagage aan boord te laten en de omgeving te verkennen.
Tegen meerprijs is het ook mogelijk om uw verblijf te verlengen voor een korte vakantie in het
prachtige Zeeland. Overleg hiervoor met ons voor de mogelijkheden.
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Een geweldige reis!

INCLUSIEF
Inbegrepen bij deze reis:

Niet inbegrepen bij deze reis:

Alle maaltijden aan boord

Vervoer naar het schip in Lelystad en van

Koffie, thee en water

het schip in Vlissingen (zowel Lelystad als

Snacks tussendoor

Vlissingen zijn goed te bereiken met het

Stadswandeling en excursie in Haarlem en

openbaar vervoer)

Dordrecht

Eventuele parkeergelden voor de auto

Havengelden

Alcoholische dranken

Stroom/water

Frisdrank

Toeristenbelasting

Handdoeken

Bemanning van het schip

Lunch en diner op de dagen dat we in

Brandstof voor het schip

Haarlem en Dordrecht zijn

Beddengoed

Annuleringsverzekering en reisverzekering

Coronagarantie (als we niet kunnen voldoen
aan de regels die de overheid op dat
moment stelt krijgt u uw geld terug)

AAN BOORD VAN DE GRIETJE
Ons schip is voorzien van een gezellig dagverblijf waar u comfortabel kunt zitten
voor een drankje, een goed boek of een spelletje.
De hutten zijn voorzien van eenpersoons (stapel) bedden met een dekbed en een
kussen. In de hut vindt u ook een wasbak met warm en koud water en een
stopcontact voor het opladen van een mobieltje, tablet en laptop. Verder is er in
elke hut centrale verwarming die u zelf aan of uit kunt draaien. We beschikken
over 1, 2, 3 en 4 persoonshutten.
Aan dek zijn er loungebanken waar u overdag heerlijk kunt genieten van het
uitzicht over het water. Natuurlijk bent u in de stuurhut ook van harte welkom.
Misschien heeft u wel zin om een stukje te varen!
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