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DIRECT AAN DE FRIESE MEREN



BIJZONDER 
WATERSPORTCENTRUM
It Sailhûs is een watersportaccommodatie voor  
mensen met een beperking. Dit voormalige kaaspak-
huis ligt aan de Fluessen in het Friese dorp Elahuizen.   
Met een prachtig uitzicht op het water, is dit een 
prima uitvalsbasis voor allerlei activiteiten op 
en om het water. It Sailhûs beschikt naast een 
groepsaccommodatie over vier prachtige, volledig  
toegankelijke 4- tot 6-persoons appartementen. Er 
zijn aangepaste vaarmaterialen aanwezig, waarmee 
je zelfstandig of met begeleiding het water op kan.

Onbeperkt genieten voor iedereen 
Iedereen kan watersporten. Dat is het uitgangspunt 
van SailWise. Of je nu in een rolstoel zit, blind bent, 
lichamelijk of verstandelijk beperkt: de wind maakt 
geen onderscheid. Met de juiste aanpassingen en 

ondersteuning is het voor iedereen mogelijk om te 
(leren) watersporten. Ben jij klaar voor ontspanning 
of een nieuwe uitdaging? Wil jij het ultieme gevoel van 
vrijheid ervaren? Kom dan bij ons genieten van een 
onvergetelijke ervaring op het water.



It Sailhûs, ons multifunctionele watersportcentrum 
met aangepaste (zorg)appartementen, is uniek in  
Nederland. De begeleiding kan - op aanvraag - op maat 
worden verzorgd, zowel op het gebied van zeilinstructie 
als op het gebied van zorg. Nadat je eenmaal lekker 
uitgerust wakker bent geworden in je comfortabele  
appartement, kun je meteen het water op. Of eerst 
even genieten van het fantastische uitzicht over  
de Fluessen.

ULTIEM 
VERBLIJF

Uitdagende watersport
SailWise biedt al 40 jaar meerdaagse, uitdagende 
watersportactiviteiten en -vakanties voor mensen 
met een beperking. Al onze accommodaties zijn 
volledig aangepast, rolstoeltoegankelijk en voorzien 

van alle comfort. Ook de schepen zijn zodanig  
ingericht dat iedereen zelfstandig mee kan doen. 
Naast het huren van een appartement is het ook 
mogelijk om een reis te boeken op één van onze andere 
accommodaties.



Compleet verblijf
It Sailhûs beschikt naast een groepsaccommodatie voor 
12 personen over vier prachtige, volledig toegankelijke 
4- tot 6-persoons appartementen. De appartementen 
zijn ruim van opzet en voorzien van alle comfort: naast 
een grote woonkamer zijn er twee slaapkamers en twee 
badkamers. Elk appartement is rolstoeltoegankelijk en 
onder andere voorzien van hoog-laag bedden en sanitair, 
tillift en een toegankelijke keuken. Vanaf het Franse 
balkon of het grote terras aan de haven geniet je van het 
prachtige uitzicht over de Fluessen. De appartementen 
zijn kindvriendelijk en een kinderbedje en -stoel zijn op 
aanvraag aanwezig. Ook is het mogelijk om je hulphond 
mee te nemen.

Zorg tijdens uw vakantie
Tijdens je verblijf in It Sailhûs kan je de professionele 
zorg blijven ontvangen die je gewend bent. Deze zorg 
wordt verleend door Comfortzorg. Het is ook mogelijk 
om alle benodigde hulpmiddelen via Comfortzorg te 
(laten) bezorgen. Wil je meer informatie? Dan kun je 
het beste direct contact opnemen met Comfortzorg via 
0513 - 745 108 of vakantiemetzorg@comfortzorg.nl. 
Voor meer informatie zie www.comfortzorg.nl.



It Sailhûs in het kort:
•  4 appartementen voor 4 tot 6 personen
•  Op de eerste of tweede verdieping
•  Volledig rolstoeltoegankelijk
•  Grote woonkamer met zit- en eethoek
•  Toegankelijke, open keuken met 

aangepast keukenmateriaal
•  2 slaapkamers met in hoogte verstelbare bedden
•  2 badkamers met aangepast toilet en douche
•  (Verrijdbare) tilliften
• Balkon en centraal terras begane grond
•  Gratis WiFi

Catamaran Beatrix
Naast de appartementen kan je in It Sailhûs 
ook de groepsaccommodatie boeken, al dan niet 
samen met de catamaran Beatrix. Dit schip is 
zo ontworpen dat iedereen een onvergetelijke 
zeilvakantie beleeft. Zo geniet je in een kleine 
groep van het échte zeilen. Kijk op www.sailwise.nl 
voor de mogelijkheden!



Gezellige steden en dorpjes
Naast watersport heeft dit deel van Friesland nog veel 
meer te bieden. Wat denk je van genieten van het mooie 
Friese landschap, cultuur snuiven in steden en dorpen 
en natuurlijk ‘sûkerbôle’ (suikerbrood) eten? Bezoek één 
van de pittoreske steden en dorpjes in de omgeving, 
zoals Sneek, Balk, Workum, Stavoren en Heeg. Of plan 
een dagje Leeuwarden, een historische stad vol 
prachtige musea, heerlijke terrassen en leuke winkels.

Eten en drinken
In Elahuizen zelf is een restaurant, op loopafstand van 
It Sailhûs (niet rolstoeltoegankelijk, maar wel groot 
toegankelijk terras). In Balk, het dichtstbijzijnde dorp, 
vind je allerlei restaurants, eetcafé’s en plekken om 
gezellig iets te drinken.

“De uitdaging opzoeken op of om het water, relaxen en genieten van een mooi uitzicht. Maar ook gezellig shoppen, musea bezoeken of een terrasje pakken; het kan allemaal.”

IDEALE 

UITVALSBASIS
Elahuizen, een klein dorp aan de Fluessen, is de ideale 
uitvalsbasis voor een zorgeloos verblijf in Friesland. 
Voor de watersportliefhebber is de omgeving een 
waar paradijs. Door de open vaarverbinding met 
het Sneekermeer liggen er honderden kilometers 
zeil-, surf-, sloep- of kanoplezier op je te wachten.



ONBEPERKT GENIETEN 

BEGINT IN IT SAILHÛS

Ben je toe aan een nieuw avontuur? Boek dan één 
van onze prachtige appartementen in It Sailhûs.  
Kijk op www.sailwise.nl/itsailhus voor de huur-
mogelijkheden van It Sailhûs. Je vindt daar ook de 

meest actuele prijzen. Of neem contact op met 
onze boekingsmedewerker via boekingen@sailwise.nl 
of 0228 350 756.



Wil je meer weten over onze unieke watersportaccommodatie It Sailhûs, of over de andere mogelijkheden voor een  
actieve watersportvakantie? Bij SailWise is het ook mogelijk om individueel deel te nemen aan een groepsreis of met een 
groep een reis te boeken. Er zijn arrangementen, afgestemd op specifieke wensen en behoeften. Vraag onze brochure voor 
individuele mogelijkheden aan of ga naar www.sailwise.nl. Je kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie.

Sailwise
Bierkade 1
1601 KR Enkhuizen
0228 - 350 756
info@sailwise.nl

www.sailwise.nl
Facebook: /SailWise
Twitter: @SailWise
Pinterest: /SailWise
Rek.nr.: NL14 RABO 0311 3093 72


