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Zondag onder zeil arrangement met bezoek aan Pampus Meevaren op de grootste driemast klipper

Zondag Onder Zeil - Dagje meezeilen op een traditionele klipper
Heerlijk meedeinen en genieten op het ruime dek of ontspannen achterover leunen in de scheepse salon, de bemanning zorgt ervoor dat het
je aan niets ontbreekt.
Vanaf Muiden zetten we koers naar het Markermeer. We passeren de zeesluizen, varen langs het Muiderslot, het Koninklijke jacht de Groene
Draeck en het gestrande piratenschip Elisabeth Smit. Na de lunch meren we af bij forteiland Pampus!

Programma
10:15-10:30 uur:
10:30-12:00 uur:
±12:00/12:30 uur:
13:30-14:30 uur:
14:30-16:00 uur:

Ontvangst
Aanvang vaartocht
Lunch
Bezoek Pampus (tegen meerprijs, niet verplicht)
Driemasterzeilen naar Muiden

Mogelijke data
Zondag onder zeil wordt gevaren op de meeste zondagen tussen mei en eind oktober 2022.
zondag 7, 21 augustus 2022
zondag 4, 18 septemer 2022
zondag 2, 16 oktober 2022

Er wordt gevaren naar Forteiland Pampus en kan er (optioneel) een bezoek gebracht worden aan Pampus.

Eten & Drinken
In het zeilarrangement is een cateringpakket inbegrepen (excl. drankjes). Drankjes kunt u los aan boord kopen.
Verzorging aan boord
U wordt ontvangen met koffie of thee met appelgebak en vers geslagen slagroom. In de salon wordt een lunch verzorgd met frisse salades,
vers belegde broodjes, warme groentesoep met balletjes en een kroket.
’s Middags worden diverse borrelhapjes geserveerd.
Overige drankjes zijn los aan boord te koop.

Bij dit zeiluitje vanuit Muiden naar Pampus is inbegrepen:
Vertrek uit Muiden voor een zeiltocht op de klassieke klipper Sanne Sophia van 10:30 tot 16:00 uur
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Cateringpakket: ontvangst met koffie of thee met appelgebak en vers geslagen slagroom
Lunch met frisse salades, vers belegde broodjes, warme groentesoep met balletjes en een kroket

Prijs:
Volwassene: € 55,00 p.p.
Kinderen (4 t/m 12 jaar): € 36,50 p.p.
Het cateringpakket is exclusief drankjes. Drankjes kunt u los aan boord kopen. Het nuttigen van zef meegebrachte consumpties is niet
toegestaan.
Entree Pampus (optioneel):
Volwassene: € 12,50 p.p.
Kinderen (4 t/m 12 jaar): 9,50 p.p.
Op vertoon van een geldige Museumkaart, BankGiroLoterij-VIP-kaart of I Amsterdam City Card is het bezoek aan het forteiland gratis.
Vanaf 1 persoon te boeken op 1 van de genoemde data.

Aanvulling; Forteiland Pampus
Forteiland Pampus
Forteiland Pampus werd gebouwd tussen 1887 en 1895. Om Amsterdam te beschermen werd een meesterlijk militair plan ontworpen, de
Stelling van Amsterdam. Nadat het haar beschermende functie had verloren raakte het fort in verval tot in de jaren '80 een aantal 'Muiders' zijn
gestart met het herstel dat ertoe leidde dat Forteiland Pampus 8 juli 2011 haar deuren opende als eerste Nationale Bezoekerscentrum van de
Stelling van Amsterdam.
Bezoek Pampus of laat u informeren door een gids tijdens een rondleiding over het fort (optioneel bij te boeken). Dit kan eventueel online
bijgeboekt worden, maar dit is niet persé noodzakelijk: dit kan eventueel ook aan boord nog.
De prijs van deze bijzondere zeilbelevenis is geldig op de opgegeven data en op basis van beschikbaarheid.
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