Programma / Offerte / Vergader Dobber

Vaartocht met Zeeschouw ‘Durfje Daantje’
Datum:
Aantal personen:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:

nader af te spreken
6
invullen
invullen

10.30 uur Ontvangst aan de steiger in Jachthaven De Lunenburg te Wijk bij Duurstede met
koffie/thee en gebak.
We varen, als het even kan met de wind in de stoere bruine zeilen van ‘Durfje Daantje’, langs
de mooiste plekjes aan de Nederrijn, door de uiterwaarden van Wijk bij Duurstede, richting
het eiland van Maurik, voor een stille plek om in alle RUST te vergaderen.
11.30 uur Vergadering
Tijdens de vergadering staan er diverse kleine luxe hapjes / Spa rood en blauw voor u binnen
handbereik klaar.
13.00 uur Divers Lunchbuffet
Rijk gevulde groentesoep
Belegde broodjes (div. keuzes) + krentebolletje
2 soorten sandwiches
Groene salade / pasta salade
Vruchtenbowl
Stokbrood met kruidenboter en diverse kaasjes

Alles vers en zelf gemaakt!

NB Met medische dieetwensen kan rekening gehouden worden. Graag uiterlijk 1 week voor de vergadering doorgeven.

Een ieder kan zelf zijn lunch samenstellen en tijdens het varen ergens aan boord nuttigen.
Mirjam komt langs om u van drankjes te voorzien.
Voor de liefhebbers …. Zwemspullen mee!
Voor een verkoelende duik na de verhitte vergadering!
15.00 uur weer terug in de Haven en met ‘n mooie ervaring rijker en hopelijk inspirerende
afspraken van boord.
Peter is uw schipper en Mirjam is uw gastvrouw. Samen willen wij u een heerlijke vaartocht en
relaxte vergadering laten beleven, op onze sfeervolle Zeeschouw ‘Durfje Daantje’.
Drank assortiment:

Bier / wijnen
Fris (cola / sinas / cassis / ice tea e.a.)
Spa blauw / Spa rood
Diverse vruchtensappen

KOSTEN
Vaartocht € 100,00 per uur (1e 4 uur, daarna € 75,00 per uur / geheel privé)
All-in prijs catering € 75,00 p.p. (incl. drankjes) x6
Totaal arrangement

€ 437,50
€ 450,00
__________
€ 887,50
========
Excl. 21% BTW

Graag tot ziens aan boord.
Groeten Peter & Mirjam
M 0613714430 / info@studiomirjam.nl / www.durfjedaantje.nl

