Schuttevaer | Koftjalk | Max. aantal personen 75
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'Het werkpaard van de Noord- en Oostzee', zo werd de koftjalk, die in 1910
gebouwd is, genoemd. Na bijna honderd jaar is dit varende monument nog
steeds een markante verschijning. Door windkracht voortgestuwd en met u aan
het stuurwiel! Zeilend biedt de 'Schuttevaer' een scheepslading aan
mogelijkheden. Na het gezamenlijk zeilzetten, praat u bij op het ruime voordek.
U waait uit op het IJsselmeer. Dineert bij zonsondergang. En u heft samen het
glas in de stijlvolle scheepsbar, genietend van bijvoorbeeld een dansfestijn in
het ruime Grand-café. De schippers en eigenaren Trudy Harding en Onno van
der Zweep heten u van harte welkom voor een onvergetelijke dag (en avond) aan
boord van de 'Schuttevaer'.
Schippers:
Onno van der Zweep, Trudy Harding
Vaargebieden:
IJsselmeer, Waddenzee, Friese meren
Afvaarthavens
Enkhuizen, Hoorn, Lelystad haven, Lemmer, Medemblik, Stavoren, andere havens
in overleg
Sanitair
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aantal toiletten 7
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Dagverblijf
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aantal dagverblijven 2
aantal m2's dagverblij(f)
(ven) 100
aantal personen
zitgelegenheid om te eten
60
bar
biertap
boeken
centrale verwarming
dekhuis / roef
min. 9 m2 dans ruimte
muziekinstrumenten
ruimte voor band
spelletjes
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aantal zitplaatsen in kuip
45
extra hoge reling
loopplank met reling
zwemtrap

Nautisch
●

●
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●
●

●

●

bediening schoten op de
hand
bediening zeilen op de
hand
bediening zwaarden
electrisch
breedte in meters 6
diepgang in meters 1,60
lengte over alles (in
meters) 43
lengte tussen stevens (in
meters) 36
zeiloppervlak in m2's 420

AV-middelen
●
●
●

cd
geluid en microfoon
radio

Overig
●
●
●

crew spreekt Duits
crew spreekt Engels
crew spreekt Nederlands

Keuken/huishoud
●
●
●

220V. aan de wal
220V. tijdens zeilen
barbecue
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eindreiniging €
huisdier i.o. toegestaan
leuning aan trappen
min.1,90m. stahoogte

