Het water op vanuit
Hotel Newport
Hotel Newport is prachtig gelegen aan het Gooimeer.
Ontspanning op het water is daardoor slechts een
(privé)steiger verwijderd van de zakelijke activiteiten in
het hotel. Een goede lunch op een klassieke salonboot,
spanning en sensatie tijdens een zeilwedstrijd of
een gezellige borrel op een traditioneel zeilschip;
De Bootsmannen zorgen in samenwerking met
Hotel Newport voor het schip, de culinaire invulling en
de activiteit die aansluit bij uw wensen en budget.

Barbecue aan dek
Op de Linquenda en de Zuidwal heeft de
schipper ‘twee petten op’; de kapiteinspet
én een koksmuts. Indien gewenst legt de
schipper het schip namelijk op een mooi
plekje voor anker of meert aan bij een
eilandje, voor een heerlijke barbecue aan dek.

Salonboot
Terwijl de oevers van de Randmeren
of de dorpjes en rietkragen van rivier
de Eem voorbij glijden kunt u in de
verwarmde salon van een klassieke
salonboot terecht voor een lunch
of diner. Of geniet van smaakvolle
hapjes en drankjes aan de
openluchtbar of op het zonnedek.
Salonboten in de omgeving van
Huizen zijn beschikbaar in diverse
soorten en maten.

¤ 89,- pp bij 4 uur varen inclusief zoutjes,
barbecuebuffet en dranken voor 30 personen

Ontspannen zeilen

Ribvaren

Voor een mooie zeiltocht op het Gooimeer
kunt u uitstekend terecht bij schippers
echtpaar Jan en Janna van Twillert. Hun stoere
zeilkotter de Zuidwal en de stijlvolle Tjalk
Linquenda zijn namelijk van alle gemakken
voorzien en vormen een fantastische,
nautische entourage voor een gezellige borrel,
lunch of diner.

Vindt u dat uw gasten tijdens een lange bijeenkomst wel een adrenalinestoot kunnen gebruiken?
Na een stuiterend ritje over het water met
80-100 km/uur zijn ze gegarandeerd weer fris en
bij de les! Deze RIB’s bieden plaats aan maximaal
12 personen per boot en zijn absoluut veilig.
Rib: ¤ 515,- voor één uur incl. voorvaren

¤ 39,50 pp bij 2 uur varen met 35 personen
inclusief lunch

Sloep
Voor een gezelschap van maximaal
12 personen is een vaartocht met
deze luxe sloep van 10,5m een geweldige manier om nog even informeel
na te praten over de vergadering of
training. Met een picknickmand vol
lekkere hapjes en drankjes is het
op en top genieten. Bij grotere
gezelschappen zetten wij een tweede
sloep voor maximaal 12 personen bij.
¤ 65,- pp bij 2 uur varen met 12
personen, inclusief hapjes en drankjes.

Miami Vice Experience

Sportief zeilen

De originele Miami Vice speedboot (die
uit de serie!) is nu beschikbaar voor een
spetterende vaartocht over de Randmeren.

Neem zelf het roer in handen tijdens een
zeiltocht of een zeilwedstrijd op een kajuit
zeiljacht. Uiteraard komt er een schipper mee
aan boord die iedereen wegwijs zal maken
met het zeilen.

Aangegeven prijzen exclusief BTW en
dienen ter indicatie. Neem contact op met
Hotel Newport (t 035 – 5289640) of met
De Bootsmannen voor meer informatie
en een offerte op maat.
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