Dagtocht of avondzeilen
op de Noordzee

Even uitwaaien?
Stap eens op!
2e Haven Scheveningen
Bel: 06 53 52 05 90

Een dag of avondje
ontspannen op de
Noordzee

Een zeil dag- of avondtocht met de Offline staat voor genieten en comfort. De Offline is een
Bavaria 45Cruiser, de nieuwste lijn van Bavaria en ontworpen door Farr Yacht Design in
samenwerking met de BMW Group Designworks USA. Het is een zeer comfortabele boot,
van alle gemakken voorzien. Uiteraard zijn er toiletten aan boord en is er een keuken met
een goedgevulde koelkast. Er is plaats voor tien personen en voor de op zee verplichte reddingsvesten wordt gezorgd.
Een dag- of avondtocht met de Offline draait om meer dan het beoefenen van een watersport. Niets hoeft, veel mag. Het gaat om uw plezier. U mag natuurlijk actief meezeilen
en achter het roer staan, maar ook lekker onderuit gaan zitten en alles over u heen laten
komen. De schipper legt u graag van alles uit over de boot en het zeilen, maar dat hoeft
niet. Het is alleen al leuk om het Scheveningse strand en de Pier eens van de andere kant
te bekijken. Misschien wilt u alleen maar foto’s maken van het zilte water. Een dagtocht is
een momentje uit, genieten van het gezelschap en van de zee. Het zal u verbazen hoe snel
de dagelijkse beslommeringen verdwijnen zodra we de haven achter ons laten!
Een dagtocht duurt van 09:00 – 17:00 uur. De avondtocht van 19.00 - (ca.) 22.30u. De ervaring leert dat er na terugkomst in de haven vaak nog even wordt nagekletst onder het genot
van een drankje in de kuip. Ook dat is prima.
De kosten voor een dagtocht bedragen € 125,- p.p., inclusief non-alcoholische drankjes en
kleine versnaperingen tijdens het zeilen. De avondtochten zijn € 75,- p.p.

www.sailingoffline.nl

