
Korte reizen met de Najade in april mei en juni 2019 

 
Zeilen met Kids  28 april – 30 april 2019 
 

Scharrelen over de zandbank, zelf aan het roer mogen staan, zeilen hijsen, fietsen op 
Schiermonnikoog, krabben zoeken. Dit alles en meer kan er in deze twee dagen zitten 
van deze tocht voor ouders met kids. 

Zondag 28 april om 20.00 uur aan boord in Lauwersoog 
Dinsdag 30 april om 16.00 uur van boord in Lauwersoog 

  
 Prijs Volwassenen Euro 130.-  Kids Euro 95.- all in. alle maaltijden en drankjes. 

 

Bankhangen op de Zandbank, woensdag 1 mei 2019 
 

Deze meivakantie worden ouders met kinderen uitgenodigd om samen een dag aan 
boord van de Najade te beleven. Uitgelezen kans om eens uit te proberen hoe het 

zeilen samen met kinderen aan boord bevalt. We zeilen richting een zandbank, gaan 
hier voor anker en wachten tot het water voldoende is gezakt  om de plaat op te 

kunnen gaan. Op de zandbank is ruimte om schelpjes, hout en zeewier te zoeken, een 
zandkasteel te bouwen of met een netje te vissen in de geul naar garnaaltjes.  Op de 

terugweg zeilen we nog langs een plekje waar altijd veel zeehonden zijn, zeker weten 
dat jullie ze ook zullen zien. 
  

Aan boord om 11.00 uur in Lauwersoog 
Van boord om 18.00 uur in Lauwersoog 

 Prijs volwassenen Euro 65.- all-in  lunch, en drankjes   Kids Euro 30   all-in 
 

Nachtvlinderavontuur  Zondagavond 26 mei  2019 
 

Samen met Kees Boele van Natuurpresentaties biedt de Najade een bijzondere avond 

aan. Al weer voor de 4e keer. Terwijl het langzaam donker wordt zeilen we met de 

Najade naar een onbewoond eilandje op het Lauwersmeer. Hier zet Kees een scherm 

op en met behulp van een scherpe lamp die hier op schijnt laat hij zien wat er in de 

nacht in dit unieke natuurgebied allemaal rondvliegt. Je weet niet wat je ziet. Vlinders 

in alle kleuren en maten.  

Aan boord om 20.00 uur in Zoutkamp   Van boord om 00.30 uur inZoutkamp 

Prijs: € 45.- p.p.     Overnachten aan boord is mogelijk. De kosten hiervoor zijn: € 

35.- p.p. 

 

Liedjes van de Zee met Marietta Rust  Zondagavond 16 juni 2019 

 

Marietta Rust is opnieuw één van onze zomergasten deze zomer. Terwijl de Najade het 

Lauwersmeer op zeilt houden we onderweg pauzes om te luisteren naar de liedjes van 

de zee gezongen door Marietta. Ze begeleid zichzelf op de gitaar. 

Deze avond is inclusief koffie en thee, alle drankjes en hapjes. 

Aan boord om 19.00 uur in Zoutkamp  Van boord om 23.00 uur in Zoutkamp 

Prijs: € 45.- p.p. 

 

Aanmelden en meer info: www.zandbankzeilcharters.com 

www.zandbankzeilcharters.com

