
Begeleide tweedaagse 
zeiltocht naar Zierikzee, 
Nederland voor 4 tot 8 
personen, all-in



Een tweedaagse zeiltocht brengt u onder 
begeleiding van een ervaren schipper naar 
Zierikzee, een pittoresk Nederlands havenstadje  
in Zeeland, op 50 km van Rotterdam.

Ons avontuur start vrijdag avond in Breskens. U kan er proeven 
van al het lekkers dat de mooiste badstad van Sluis te bieden 
heeft. Nadien kan je genieten van je eerste overnachting in de 
boot met zicht op ondergaande zon. 

Om 8 uur ’s ochtens maken kennis met uw schipper en na het 
ontbijt maken we ons klaar voor vertrek.

Begeleide tweedaagse 
zeiltocht naar Zierikzee, 
Nederland.
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We steken de Westerschelde over en varen 
rond het eiland Walcheren, voorbij Zoutelande,  
naar de monding van de Oosterschelde en 
versassen door de zeesluis van de deltawerken, 
die ons zo toegang verschaft tot het nationaal 
park Oosterschelde, het kloppend hart van de 
Zeeuwse Delta. 

Tijdens een ontspannen lunch met 
bubbels ontdekt u er een prachtig 
natuurgebied, milde stroming en  
meer beschut vaarwater. 

En met een beetje gelukt spot je  
enkele zeehonden of een bruinvis,  
de meest voorkomende walvis in  
de Nederlandse wateren!

HUYSMAN YACHT 2-DAAGSE - DAG 1



We zetten verder koers uit richting Zierikzee, het pittoreske 
en historische centrum. In de late namiddag wat kuieren  
in de typische straatjes en marktpleintjes en de oude  
maar nog actieve vissershaven en bruine vloot.

s’ Avonds halen we ons hartje op in één van  
de vele gezellige restaurants. We genieten nadien 
van de gezonde zeelucht en overnachten aan boord. 
Een echte unieke ervaring, dromen op het water.
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Zierikzee



Bij het ochtendgloren en een lekker ontbijt varen  
we voorbij de Zeelandbrug en steken we door naar 
Wemeldinge, om vervolgens via het Kanaal van Hansweert 
terug de Westerschelde te bereiken. 

Ook nu kunnen we genieten van een verdiende 
lunch. Nog drie uurtjes genieten van onze zeiltocht  
tot we weer in Breskens aanmeren.
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Kostprijs

De kostprijs is voor een all-in 2 daagse 

rondvaart van 4-6 personen. 

Hoeveelheid Prijs Totaal

€ 700

€ 100

€ 20

€ 30

€ 50

€ 45

2

2

5

8

1

4

€ 1400

€ 200

€ 80

€ 240

€ 50

€ 180

€ 2.150

Huur Dehler 38 voor 2 dagen

Schipper 2 dagen

Bedlinnen + sanitair

Brunch per persoon

Cava, chips, koffie, thee & koekjes

Menu

Totaal
BOEK 
2-DAAGSE

Reserveer 
vandaag nog 
uw 2-daagse 
zeilavontuur

www.huysmanyacht.com

https://www.huysmanyacht.com/contact/

