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Zeiltocht Palingrace op unieke botters

Palingrace
De Palingrace is een competitieve zeildagtocht met unieke Botters. Ideaal voor bedrijfs- en familiefeesten, relatiedagen of zomaar! De
Palingrace is een initiatief van een groot aantal Botter-schippers. Welk team wordt de winnaar. Wie levert het eerste het paling kistje af en
mag met de prijsuitreiking het felbegeerde pondje paling mee naar huis nemen.

Een unieke uitdaging!
Een team bestaat uit maximaal 12 personen per Botter. Er kunnen meerdere schepen tegelijk varen. De Palingrace is een evenement waar
verschillende bedrijven tijdens het zeilseizoen aan deelnemen.

Wedstrijddag
De race start bij 't Schippershuys, waar het wedstrijdteam eerst de wedstrijdbaan en het kistje moet ophalen. Het team bepaalt met advies
van een ervaren botterschipper en maat hoe de route het beste gezeild kan worden. Door middel van de banenkaart.
10.30 uur: Koffie en/of thee met cake in 't Schippershuys in Spakenburg, Palaver en uitleg Palingrace.
11.45 uur: Vertrek uit haven Spakenburg, gereedmaken schip en bemanning.
12.00 uur: Start Palingrace
12.30 uur: Schippersborrel met verse Haring.
12.45 uur: Lunch aan boord
13.30 uur: Borrelhapjes
Tijdens het varen wordt u goed verzorgd met de nodige consumpties
16.00 uur: Einde race (meting op tijd en/of afstand)
16.30 uur: Behandeling van protesten, uitslag zeiltijden en wedstrijdklassering
17.00 uur: Binnenkomst haven
17.00 uur: Naborrelen
17.15 uur: Luxe buffet diner of Visbakken en Barbecue (naar keuze)
19.30 uur: Einde van het arrangement

Dit arrangement is inclusief
Huur schip voor 5 uur
Ontvangst met koffie/thee en cake
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Schippersborrel met verse haring
Lunch aan boord
Borrelhapjes
Luxe buffet diner of BBQ en visbakken
Onbeperkt consumpties

Prijs: € 135,00 p.p. exclusief btw (All-in)
Duur: van 10.30 tot 20.00 uur
Minimum aantal personen is 12.

Overige informatie
Accommodatie: (optioneel)
Overnachting in een hotel op basis van tweepersoonskamers, inclusief ontbijtbuffet a € 35 p.p. exclusief btw.
Inclusief:
Mogelijkheid tot gratis deelname aan slotfeest, afhankelijk van resultaat.

Handig om te weten:
Kledingadvies: stevige schoenen, regenkleding (jas & broek) en reservekleding.
De locatie (terras en restaurant) zijn niet exclusief, er kunnen andere groepen en/of passanten aanwezig zijn.
Het meedoen aan de palingrace geschiedt op eigen risico. Het is zeker niet zonder gevaar. Hiervoor wordt een veiligheid instructie
gegeven en er zijn zwemvesten aanwezig.
Ieder team vaart op een botter met een schipper en maat.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2020.
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