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Watersporten kan iedereen!
Prijzen voor standaardarrangementen groepen 2019
Alle prijzen zijn inclusief btw.

Beatrix
Vanuit Elahuizen dagelijks genieten van de ruimte van het Friese
Merengebied op een fantastisch aangepast zeilschip.
Ideaal voor kleine groepen en speciale doelgroepen.
dag
€ 689,-max. 12 gasten
weekend
€ 1696,-max. 12 gasten
midweek
€ 3382,-max. 12 gasten
week
€ 4732,-max. 12 gasten
Er is aan boord plaats voor max. 4 rolstoelen.

Lutgerdina
Zwerven met de Lutgerdina over IJsselmeer, Waddenzee
en binnenwateren.
dag
€ 1484,-max. 20 gasten
weekend
€ 3391,-max. 20 gasten
midweek
€ 6353,-max. 20 gasten
week
€ 8559,-max. 20 gasten
Er is aan boord plaats voor max. 7 rolstoelen.

Robinson Crusoe
Vanaf het watersportcentrum op het eiland heb je ongekende mogelijkheden. Zeilen,
roeien, kanoën en waterskiën, het kan allemaal voor iedereen!
dag
€ 1908,-max. 30 gasten
weekend
€ 3861,-max. 23 gasten
midweek
€ 6618,-max. 23 gasten
week
€ 8685,-max. 23 gasten
Er is plaats voor max. 10 rolstoelen.

Aantrekkelijke kortingen (oplopend tot 20%) in voor- en naseizoen.
Laat u informeren door een van onze medewerkers.
Individuele arrangementen
Natuurlijk is het ook mogelijk voor mensen met een beperking of chronische ziekte om zich individueel
in te schrijven op één van onze uitdagende watersportvakanties. Zowel in het hoogseizoen als in het
voor- en naseizoen bieden wij gevarieerde mogelijkheden, afgestemd op diverse doelgroepen.
Voor meer informatie, vraag onze folder met het individuele vaarprogramma aan, of bezoek onze
website. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.
SailWise, Postbus 157, 1600 AD ENKHUIZEN
T: 0228-350756, E: boekingen@sailwise.nl, W: www.sailwise.nl

Algemene informatie over groepsboekingen
Standaard
De basisprijs voor een verblijf op de accommodatie is gebaseerd op:
• Dagtocht: 10.00 uur tot 17.00 uur
• Weekend: vrijdag 20.00 uur tot zondag 16.00 uur
• Midweek: maandag 11.00 uur tot vrijdag 16.00 uur
• Week: zaterdag 11.00 uur tot vrijdag 16.00 uur.
De accommodatie en het dek, dan wel de boten maar ook de veranda, dienen na de vakantie
veegschoon, met een schone keuken en koelkast te worden achtergelaten.
Prijzen en wat is inbegrepen?
De prijzen voor de groepsboekingen zijn op basis van huur van de accommodatie, vaarmateriaal (incl.
brandstofkosten, haven- en bruggeld) en watersportprogramma. Op de accommodatie is standaard een
professionele bemanning aanwezig om het watersportprogramma te begeleiden en de veilige
randvoorwaarden te garanderen. Op Robinson Crusoe zorgt SailWise tevens voor voldoende kundige
watersportinstructeurs, zij verzorgen het watersportprogramma. De verantwoordelijkheid voor de
huishouding en de adl-verzorging van de gasten ligt bij de huurder zelf. Op alle accommodaties zijn
voldoende zwem- en reddingsvesten aanwezig. Ook is er voor iedereen een comfortabel zeilpak.
Meerprijs
De standaardprijs is op basis van zelfverzorging, dus exclusief eten en drinken. Wij kunnen bij dagarrangementen tegen meerprijs de catering voor u verzorgen. Bij meerdaagse arrangementen is dat
geen standaard optie (alleen in overleg). In alle gevallen ligt de last voor de verzorging van bemanning
en evt. instructeurs bij de huurder.
N.B. Voor buitenlandse groepen zijn wij genoodzaakt om afwijkende (iets hogere) prijzen
te hanteren. Neem s.v.p. contact op met de afdeling boekingen voor nadere informatie.
Klachten?
SailWise, haar medewerkers en alle betrokken vrijwilligers doen hun uiterste best om u de
randvoorwaarden voor een zo prettig mogelijk verblijf op onze watersportaccommodatie te bieden.
Mocht u toch ontevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Op verzoek wordt
u de klachtenprocedure kosteloos toegezonden. Zie ook onze website.
Annulering
Annulering van een groepsboeking is alleen mogelijk bij het voldoen van de annuleringskosten. De van
toepassing zijnde tarieven kunt u vinden in onze voorwaarden.
Voorwaarden
Op al onze watersportactiviteiten en vakanties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze
kunt u kosteloos bij ons opvragen of via onze website (www.sailwise.nl) raadplegen.
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