Zeilreisbureau Sjakzeilreizen kocht de Kaat Mossel bj. 1905 in 2013 ter
uitbreiding van het bedrijf. De ervaring uit het verleden staat garant
voor belevenissen, gezelligheid, het tot stand komen van prachtige
anekdotes/verhalen, ontspanning of spanning tijdens wedstrijden. “Kom
genieten”.

Schipper Sjak
scheepshond Sofie
Tarieven voor groepen
Kortingsperiode’s:
Huurprijs:
2017
Weekend
€ 2700,00 (€ 135 p.p.)
01.01-16.04: 20%
Midweek
€ 3040,00 (€ 152 p.p.)
17.04-07.05: 10%
Week
€ 4800,00 (€ 240 p.p.)
24.09-08.10: 10%
Dagtocht
€ 1350,00
09.10-31.12: 20%
Verlendag
€ 900,00
Vòòrovernachting
€
0,00
Jeugd- en schoolgroepen: 10%

Boekingen/reserveringen/vragen:
Sjakzeilreizen en Kaat Mossel
Sjakzeilreizen,
Postbus 1345,
1500 AH Zaandam
+31683248206
www.sjakzeilreizen.nl,
www.kaat-mossel.com
www.bootbootboot.nl
www.rederijvooruit.nl

De Kaat Mossel is een prachtig sierlijk doch pittig zeilend schip(28m x
5,40m x 1,0m). Ze kan totaal een kleine 240 m2 zeil voeren.

Onderdeks bevindt zich het comfortabele en gezellige dagverblijf met
een goed uitgerust kombuis en meerdere niveaus, waardoor men aan de
ontbijttafel een onbelemmerd uitzicht heeft naar buiten

Voor dagtochten heeft het schip een capaciteit tot 29 passagiers. Met
haar ruime voordek, riant middendek en het brede achterdek vindt u
altijd wel een plekje waar het goed toeven is. Bij groepsreizen kunt u
kiezen voor zelfverzorging of catering. Het gehele schip wordt centraal
verwarmd, en tijdens de reis nemen we onze voorraad drinkwater mee in
tanks en de elektrische stroom in accu’s.

De hutten , met optimaal daglicht door de vele dakluiken en uitstsekend
saniatir, bieden ruimte aan 20 personen voor meerdaagse tochten.
Het kombuis is voorzien van alle gemakken en het benodigde keuken- en
eetgerei. Zo staat er een koelkast van 246 liter en een vriezer van 100
liter inhoud. Het gasfornuis is een 6-pitter met oven en stormrek. Een
biertap maakt het compleet.

De 20 kooien zijn verdeeld over 8 hutten: 5x 2, 2x3 en 1x4 personen.
Een kolen-bbq, stereo met cd-speler, boeken en een grote spelletjeskist
zijn aanwezig. Zelfs hengels met viskist.
Het schip voldoet aan alle keuringseisen, met o.a. het vereiste aantal
zwemvesten.

Het vaargebied omvat het Markermeer en
IJsselmeer met alle pittoreske
Zuiderzeestadjes als Enkhuizen, Medemblik
of Makkum. Ook de Waddeneilanden worden
graag bezocht, evenals de binnenwateren van
Friesland en Overijssel. Mocht je dat allemaal
al gezien hebben, dan is er de tocht
binnendoor via Amsterdam, Zaandam en
Alkmaar naar Den Helder zeker de moeite
waard. Aan de andere kant is een rondje
Groningen, via het Lauwersmeer ook prachtig. Als laatste optie, mochten
we alle tijd van de wereld hebben, ligt zelfs Zeeland binnen bereik.
Allemaal wel afhankelijk van wind en getij ,beweegbare bruggen en RWSwerkzaamheden..
Vakantie, studiereis, werkweek: zeilend met de Kaat Mossel vergeet je de
tijd.

