Schipper:

Peter Veldhuis

Bouwjaar:

2001/2002

Lengte over alles:
Lengte tussen de stevens:

34 meter
27,5 meter

Breedte:

5,6 meter

Diepgang:

1,2 meter

Zeiloppervlak:

295 m 2

Maximaal aantal personen:

60

Aantal personen bij buffet:

60

Aantal personen bij diner:

45

Audiovisuele middelen:

CD speler, stereo, televisie,
video, diascherm, andere
op aanvraag

Bijzonderheden:

In de winter vaart de
Toekomst wanneer
mogelijk. De Toekomst
is de hele winter
beschikbaar voor presentaties, feesten, proeverijen,
vergaderingen en voor
wat u zoal wenst.

Internet: www.zeildagtocht.nl
E-mail:
pv@xs4all.nl
Telefoon: 06 22668098

Adres:

Pe t e r Ve l d h u i s
Po s t b u s 2 0 8 0
1620 EB Hoorn
w w w. z e i l d a g t o c h t. n l
i n f o @ z e i l d a g t o c h t. n l
Te l : 0 6 2 2 6 6 8 0 9 8
Fa x: 0 2 2 9 2 9 9 2 9 5

Stationsplein 3
1601 en Enkhuizen
228 31 24 24
K l a s s i e k, r e p rTelefoon:
e s e n t a t i e f, s f e e0(31)
r vol
Fax: 0(31) 228 31 37 37
Internet: www.zeilvaart.com
E-mail: info@zeilvaart.com

Ik wil zeilen
Gooi uw zorgen overboord en vier zeilend
een reünie, familiefeest, relatiedag of
personeelsuitje. Of wat dacht u van een
echt huwelijksbootje tijdens de bruiloft of
50 jarige trouwdag? Ook voor bedrijfstrainingen en presentaties is de ‘Toekomst’
uitermate geschikt. Naast de vele
arrangementen is er altijd plaats voor
specifieke wensen, want geen feest is
hetzelfde.

Heerlijk dagje uit
Frisse zeelucht, wind in de haren, zon op

Toekomst

het gezicht, het geluid van golvend water
op de achtergrond. Wat een heerlijk dagje
uit! Combineer zeilen met een bezoek aan
een museum, een natuurgebied, een
drakenbootrace of gebruik het schip als
presentatieruimte. Dat alles op een schip
waar nostalgie en luxe samenkomen.

Voor sportieve zeilers, stille genieters en zakenrelaties met wie u een

Catering

Toekomst wilt opbouwen. Voor collega’s met wie u al jaren samen

Wilt u met een broodje in de hand over-

werkt. Voor vrienden en verenigingen met wie u samen geschiedenis

stag op open zee, of tafelen voor anker in

schreef. Voor bruiloften en partijen. Voor dat ene familielid of de jubi-

rustiger water: wij stemmen de maaltijden
graag af op het dagprogramma. Uiteraard

laris die in het zonnetje gezet moet worden. ’s Zomers en ’s winters.

houden wij rekening met uw aanwijzin-

Of gewoon zomaar een dagje uit. Kortom: teambuilding, presentaties,

gen omtrent bijvoorbeeld kindermenu’s,
vegetarische schotels en dieetwensen.

vergaderingen, recepties, diners en feesten; de ‘Toekomst’ ligt er voor

Vraag naar onze speciale services bijlage of

u en is er speciaal voor gebouwd.

surf naar www.zeildagtocht.nl. Hier vindt
u ons complete culinaire aanbod met de bijHet begin van de toekomst
De ‘Toekomst’ is ontworpen naar het historische type van de zeetjalk. En uitgevoerd
naar de beste tradities van de zeilvaart.
Maar… het schip is nagelnieuw. Gebouwd
op de toekomst. Wat bleef is de klassieke
belijning en zeewaardigheid. En daarmee
de snelheid, die kenmerkend is voor de
tjalk.
Anno 2002
Verleden, heden en toekomst gaan hand in
hand aan boord van deze tweemaster.
De ‘Toekomst’ is in 2001 te watergelaten en

in 2002 in de vaart genomen. Een klassiek
schip voor een nieuw millennium.
Raak kant én wal
Vanaf het water laten levendige havenstadjes als Marken, Edam, Volendam en
Monnickendam zich van hun beste zijde
zien. Gaat u er gerust even aan wal. Of zet
koers naar bijvoorbeeld Enkhuizen en ga
op ontdekking in het Zuiderzeemuseum.
Heeft u ooit lekker lui voor Pampus gelegen? Vanuit de thuishaven Hoorn is ook
het Pampuseiland uitstekend te bereiken.

Wilt u inschepen op een andere locatie?
De keus is aan u. Wij vervullen uw specifieke wensen en bieden daarnaast verschillende arrangementen op maat aan.

behorende prijzen op een rij. Voor vragen

De beste stuurlui staan... aan boord
Waar alles aan boord is ontworpen naar de
hoge eisen van u als moderne gebruiker.
Brede gangboorden, een hoge, veilige
verschansing en veel zitruimte aan dek.
Het achterdek met het roer, de kuip en
aangrenzend het dekhuis met de bar.
Een royale trap naar beneden en dan de
sfeervolle en ruim opgezette lounge.

Zeilen met de Toekomst over het IJssel-

en advies houden wij ons aanbevolen.

Vaargebied
meer of de Waddenzee. U bepaalt zelf uw
programma. Aan de wal kunt u bovendien
uw dag een smakelijke, sportieve of
culturele tint meegeven. Afhankelijk van
het weer, de afstand en uw wensen, kan
een bestemming worden gekozen.

