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Voor meer informatie, bezichtiging en een persoonlijk gesprek kunt u contact met ons opnemen. Tel. 0320 - 820 204 of via info@zeilschipbounty.nl

A sverstrooiing

Het leven is als een schelp waarin de eeuwigheid blijft ruisen.

Op een dag komt er een moment dat u afscheid moet
nemen van uw dierbare. Iedereen verwerkt dit verlies
op zijn of haar eigen manier. Een asverstrooiing op het
open water is een bijzonder intieme en rustgevende
manier om gezamenlijk het verdriet te delen en de
laatste eer aan de overledene te bewijzen.
Wij bieden u en uw naasten een bijzondere en sfeervolle vaartocht op de Nederlandse binnenwateren.
Een prachtige ervaring dat ondanks het grote verlies,
uw dierbare nog steeds deel uit maakt van het grote
geheel.
Tijdens deze vaartocht heeft u ruim de tijd om op een
speciale en natuurlijke wijze afscheid te nemen. In een
persoonlijk gesprek vooraf bespreken wij met warmte
en aandacht uw specifieke wensen, eventuele rituelen
en de afscheidsceremonie.

Voor deze bijzondere dag heeft Zeilschip Bounty een
speciaal programma voor u samengesteld.
10:00 - 10:30 uur

Welkom aan boord met koffie of
thee en authentieke scheepskoek

10:15 - 10:30 uur

Palaver (Veiligheidsuitleg)

10:30 - 11:00 uur

Trossen los voor een prachtige
zeiltocht naar een mooie plaats
op het IJssel- of Markermeer

11:00 - 12:00 uur

Afscheidsceremonie

12:00 - 13:00 uur

Zeiltocht terug naar de haven.

Gedurende de zeiltocht heeft u vrij de beschikking over
koffie of thee en er worden schaaltjes met koekjes en
nootjes geserveerd. Overige dranken kunt u aan de bar
bestellen. Uiteraard is het mogelijk om de catering en
de vaartijden in te vullen naar uw specifieke wensen.

Kosten & voorwaarden (incl. btw)
15 personen - € 1.475,35 personen - € 1.582,50 personen - € 1.662,Bovenstaande tarieven gelden vanaf de vertrekhaven in
Lelystad. In overleg en tegen meerprijs kan er vanuit andere havens langs het IJssel- of Markermeer worden vertrokken. Het programma is tot maximaal vier weken voor
afvaart te boeken. Zeilschip Bounty heeft een maximum
capaciteit van vijftig personen.
Informatie:
Voor meer informatie, belt u ons gerust op 0320-820204
of stuur een e-mail naar: info@zeilschipbounty.nl

