
Zakelijke beleving
Van bedrijfsuitje tot 

vergaderen en  
exclusieve diners

Met vrienden of familie
Een unieke beleving om  
samen te delen en nooit  

meer te vergeten

Voor het hele gezin
Het ultieme vakantiegevoel 

voor grote en kleine 
avonturiers

Dé specialist  op het gebied van zeilen op een Lemsteraak



Meer beleving
op de Friese 
wateren
Zeilen en varen op de Lemsteraak 

van Sail Events Friesland is een 

prachtige watersportervaring. We 

bieden op onze aak de ‘Blaauwe 

Walvisch’, die van alle comfort is 

voorzien, een veelzijdig aanbod 

van verschillende arrangementen 

en evenementen voor zowel de 

particuliere als de zakelijke markt.

Wij organiseren op onze 

Lemsteraak een unieke beleving 

op of aan het water met 

uiteenlopende arrangementen die 

we ook graag aanpassen bij uw 

wensen. 

Een luxe en uniek schip
Onze Lemsteraak de ‘Blaauwe 

Walvisch’ met een lengte van  

14,32 meter is in 2001 gebouwd 

naar ontwerp van de geprezen 

ontwerper André Hoek.

De lieren, het kompas en andere 

details aan dek zijn uitgevoerd in 

brons en messing, verder is het schip 

voorzien van volledig teak deels in 

een schitterende glanslak. Niet veel 

aken varen er op deze manier bij.

Het interieur benedendeks oogt 

licht en fris en heeft een klassiek 

moderne uitstraling. Het schip heeft 

ruime stahoogte en is voorzien van 

alle moderne gemakken. 

Onze  
arrangementen  

zijn:

Exclusief  
& Luxueus

Comfortabel  
& Veilig

Geschikt voor  
alle leeftijden

Scherp  
geprijsd

Beoordeeld  
met een 9.9 
(pijldatum jan 2022)



Zakelijke beleving 

Van bedrijfsuitje tot 
vergaderen en exclusieve 
diners.

Prikkel je zintuigen en beleef het 

beste van Friesland! Vorstelijk 

zeilen op een Lemsteraak. 

Vergaderen op een bijzondere 

bovendien duurzame locatie, op of 

aan het water.

Voor zakelijk zeilen moet je bij 

Sail Events Friesland zijn. Wij 

hebben een divers aanbod van 

arrangementen die we ook graag 

aanpassen aan uw wensen. Even 

helemaal weg van de alledaagse 

werkzaamheden en in alle rust 

aandacht hebben voor het 

onderwerp dat centraal staat. 

In een verhelderende omgeving 

waar inspiratie en creativiteit door 

verbinding samen komen.

“Wat hebben wij een ontzettend 
mooie dag gehad! Schipper 
Cyrus en gastvrouw Patricia 
deden er alles aan om de dag 
helemaal naar wens in te 
richten. Ze hadden kennis van 
zaken én het was super gezellig. 
Daarnaast was ook de catering 
aan boord tot in de puntjes 
verzorgd. Een echte aanrader!

— DORHOUT ADVOCATEN

“Wat hebben wij een leuke middag 
gehad. Het was een prachtige en 
ontspannen middag.

— DE JAGER FINANCIEEL BV

Scan de QR-code voor meer 

info zoals gedetaillerde dag-

programma’s, 

prijzen, reseveren 

en caterings-

mogelijkheden

Catering aan boord
Wij hebben in samen-

werking met de lokale 

ondernemers verschillende 

catering arrangementen 

samengesteld. Voor, tijdens 

of na de zeiltocht kunnen 

wij een ontbijt, koffietafel, 

lunch, proeverij, borrel, 

diner of (Green Egg) BBQ  

verzorgen. 

Privé kok aan boord
Wilt u echt even uitpakken 

of heeft u iets speciaals te 

vieren? Met onze privé kok 

aan boord verzorgen wij graag 

een ultieme culinaire beleving 

voor u en uw gezelschap om 

nooit te vergeten!

Zakelijke arrangementen:
• Bedrijfsuitjes

• Vergaderen

• Managementdag

• After business

• Teambuilding

• Teamcoaching

• Executive coaching

• Relatie-event

• Regatta-event

https://saileventsfriesland.nl/zakelijk-zeilen/


Particuliere 
beleving 

Een unieke beleving in 
Friesland om samen te delen 
en nooit meer te vergeten. 

Zeilen en varen op de Lemsteraak 

van Sail Events Friesland is een 

prachtige watersportervaring. De 

zeiltocht is perfect als familiedag, 

groepsuitje met vrienden of als 

bijzondere bijeenkomst. De garantie 

voor een unieke beleving van 

Friesland op en rond het water! Voor 

elke gelegenheid hebben wij een 

passend arrangement. Zeil je mee?

Scan de QR-code voor 

meer informatie over 

de arrangementen
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OOK LEUK: 

Boek een rond-

vaart (in onze 

Zweedse klas-

sieke Snipa)

OOK LEUK: Boek een SUP-beleving! (Board huren of SUP & Sail Arrangement)

Voor het hele gezin
Een zeiltocht of rondvaart 

is perfect geschikt voor 

alle leeftijden. Veiligheid 

en plezier staan voor ons 

voorop. Ben je op zoek naar 

het ultieme vakantiegevoel 

of wil je er een dagje tussen 

uit? Dan ben je bij Sail Events 

Friesland aan het juiste 

adres!

Meer watersportrecreatie 
bij Sail Events Friesland!

Catering aan boord
Wij hebben in samen-

werking met de lokale 

ondernemers verschillende 

catering arrangementen 

samengesteld. Voor, tijdens 

of na de zeiltocht kunnen wij 

een ontbijt, koffietafel, lunch, 

proeverij, borrel, diner of 

(Green Egg) BBQ  verzorgen. 

OOK LEUK:
Boek eens 
een zeilles (Optimist, Valk of Lemsteraak)

Privé kok aan boord
Wilt u echt even uitpakken 

of heeft u iets speciaals te 

vieren? Met onze privé kok 

aan boord verzorgen wij graag 

een ultieme culinaire beleving 

voor u en uw gezelschap om 

nooit te vergeten!

Particuliere arrangementen:
• Heerlijke zeildag 
• Sunset Cruise
• Middagtocht
• Familieuitje
• Elfstedentocht (deel van de route)
• Zeilen met zonsopkomst
• Groepsuitje met vrienden
• SUP & Sail
•  Zeilles (Optimist, Valk en Lemsteraak)
• Paling arrangement
• Zeil & Green Egg Experience
• Trouwen op een Lemsteraak
• Yoga en meditatie retreats
• Seizoensarrangementen
•  Overnachting(en), met of zonder 

vaartocht
•  Verstrooiing, afscheidsceremonie 

op het water

https://saileventsfriesland.nl/zeilen-en-varen-op-de-lemsteraak/


Agenda
Sail Events Friesland biedt naast 

groepsarrangementen ook evene-

menten aan zoals: zeilen met muziek, 

deelnemen aan wedstrijden als be-

manningslid, cursussen, proeverijen, 

activiteiten tijdens visserijdagen, de 

Sneekweek en het Skûtsjesilen. U 

kunt via een persoonlijk te boeken 

ticket (individueel of als groep) deel-

nemen aan onze evenementen.

Scan de  
QR-code voor 
de agenda

“Wij doen er alles aan om u een 
onvergetelijke ervaring te geven.”

— SCHIPPER CYRUS KRUIS 

— GASTVROUW PATRICIA SPOELSTRA

Contact

Bel of mail ons gerust voor meer 
informatie, reserveren of het 
boeken van een arrangement 
op maat. Wij denken graag 
vrijblijvend met u mee.

 06 23 28 47 19

 info@saileventsfriesland.nl

    @saileventsfriesland

Meer informatie: saileventsfriesland.nl

Opstaplocaties
Onze thuislocatie is in het Friese 

dorpje Woudsend dat in het hart 

van de Friese meren ligt. Kijk 

voor alle opstapplaatsen op 

onze website.

https://saileventsfriesland.nl/zeil-evenementen-in-friesland/
https://saileventsfriesland.nl/

