Tweemastklipper Lutgerdina (zeilzwerftocht)
Vanaf het moment dat je aan boord komt van de Lutgerdina, laat je alle dagelijkse beslommeringen
achter je. Op deze volledig aangepaste klipper kun je actief deelnemen aan het zeilen. Droogvallen op
het Wad, heerlijk zeilen, gezellige haventjes bezoeken, voor anker midden op het water om te
genieten van de sterrenhemel: het behoort allemaal tot de mogelijkheden! De Lutgerdina is voorzien
van alle comfort.
De Lutgerdina in het kort:
• Volledig rolstoeltoegankelijk: extra brede gangboorden en zeilen bedienen vanuit de rolstoel
• Modern, hydraulisch stuursysteem voor zeilers met verminderde arm- of handfunctie
• Aanpassingen voor visueel gehandicapten
• Benedendeks met behulp van een lift
• Sfeervolle salon en ruime, open keuken
• 4 tweepersoons hutten
• 3 vierpersoons hutten
• In hoogte verstelbare bedden
• Aangepaste toiletten en douches
• Tillift

Watersportcentrum It Sailhûs

It Sailhûs, het voormalige kaaspakhuis aan de Fluessen in Elahuizen, is een prachtige uitvalsbasis voor
allerlei activiteiten op het water. Dit multifunctionele watersportcentrum met aangepaste
(zorg)appartementen en een groepsaccommodatie is uniek in Nederland. Er zijn aangepaste
vaarmaterialen aanwezig, geschikt voor elke beperking. Zo kan iedereen op eigen kracht de wind in
de zeilen voelen! It Sailhûs in het kort:
• Volledig rolstoeltoegankelijk
• Twee vier- tot zespersoons appartementen met grote woonkamer, toegankelijke keuken, 2
slaapkamers en 2 badkamers
• In hoogte verstelbare bedden
• Aangepaste toiletten en douches
• Gebruik benedenverdieping It Sailhûs (It Hofmar), met woonkamer, grote keuken en
rolstoeltoegankelijke toiletten
• (Verrijdbare) tilliften
• Groot terras met uitzicht over de Fluessen
Catamaran Beatrix is snel, stabiel en aangepast zodat in principe iedereen op dit schip kan zeilen. De
Beatrix in het kort:
• Mogelijkheid om alle zeilen te hijsen vanuit de rolstoel
• Bediening van het roer met een stuurwiel (toegankelijk via een lift) of joystick
• Aanpassingen voor visueel gehandicapten
• Gezellige salon en goed uitgeruste keuken
• Aangepast toilet aan boord
• Overnachting in groepsaccommodatie It Sailhûs - In hoogte verstelbare bedden - Aangepaste
toiletten en douches - (Verrijdbare) tilliften

