MIDDAGARRANGEMENT ● GEORGANISEERDE CHAOS OP HET IJ

VAN 12 T/M 16 AUGUSTUS 2020 KOMT DE WERELD
SAMEN OP DE 10E SAIL
Tientallen indrukwekkende Tall Ships
liggen in de Oranjehaven (IJ-haven)
tijdens
SAIL
Amsterdam
2020.
Honderdduizenden
fans
lopen
enthousiast langs de kades. Vele
zeilschepen, sloepen en motorboten
vormen samen met de Tall Ships een
bruisend,
kolkend
en
verbindend
evenement.

Vaar mee op een van de officiële SAIL
schepen en word onderdeel van deze
spectaculaire 10e SAIL. De vaartocht is
onvergetelijk en biedt een geweldig zicht
op de imposante Tall Ships. Op en rond
de schepen zijn diverse demonstraties en
activiteiten die u vanaf het water kunt
beleven. En natuurlijk is dit alles onder
het genot van een hapje en drankje!
PRIJZEN

Nederlands Tall Ship
Directieschip
Luxe Traditioneel
Zeilschip
Traditioneel Zeilschip

€ 285
€ 225
€ 265
€ 225

Prijzen zijn per persoon, excl. BTW.

ARRANGEMENT






PROGRAMMA





Datum: 13, 14 en 15 augustus 2020
11:00 uur

12:00 uur

13:00 uur

17:00 uur

Verzamelen in SAIL Village. Gasten checken in bij de speciaal
voor uw bedrijf gereserveerde balie. Bij aankomst is er koffie en
thee.
De kapitein heet u persoonlijk welkom aan boord van uw
gereserveerde schip. Samen met alle officiële SAIL schepen
vaart u richting de Tall Ships in de Oranjehaven (IJ-haven).
Intussen wordt koffie & thee geserveerd.
Tijdens de tocht geniet u van een uitgebreide lunch. Op het water
is het een gezellige drukte van jewelste. ’s middags worden er
nog borrelhapjes geserveerd.
De kapitein meert af bij SAIL Village en neemt afscheid van u en
uw gezelschap. Een onvergetelijke, inspirerende en verbindende
ervaring!

* Afhankelijk van de exacte boardingtijd kan de aanvang van het arrangement een half uur eerder of
later zijn dan hierboven genoemd.

SAIL VERBINDT DE HELE WERELD
www.sail.nl

● 020 2371680 ● hospitality@saileventpartners.nl

Pendelbus Sloterdijk SAILterminal
Koffie/thee in
SAILterminal
Scheepshuur
Ontvangst aan boord
met koffie/thee en iets
lekkers
Warm en koud
lunchbuffet
Borrelhapjes
Bier, wijn, fris, koffie,
thee
Bijdrage aan
SAIL Amsterdam

ADDITIONEEL TE BOEKEN







Parkeerkaarten
(besloten SAIL terrein)
Relatiegeschenken
Vergaderruimte
Vervoer
Hotelkamer
Entertainment

CATERING PARTNERS



Maison van den Boer
Catering Culinair

