
Programma 2020

Zeilschool Zeeland
• Privéles op kajuitjachten
 - CWO I en II ; 9 lesblokken van drie uur (richttijd)
 - CWO III afhankelijk van kandidaat
• Lesweekend (zie onder)
• Zeilen met kinderen: privéles of lesweekend
• Opfriscursus: minimaal 4 uur
• Vakantievoorbereiding 
• Privéles op eigen schip (zie rechts)
• Specifi eke lessen op aanvraag
• Zeezeilen
• Zaterdagochtend zeilen

Privéles op kajuitjacht
 1 of 2 personen 3 personen

1 lesblok á 3 uur € 182,-  € 205,-

3 lesblokken á 3 uur € 520,-  € 582,-

9 lesblokken á 3 uur € 1480,- € 1658,-

uurtarief los lesuur € 61,- € 68,-

Prijzen incl. jacht, instructeur, gebruik van zeilpak en 
zwemvest, cwo vorderingenstaat of diploma.

Les op eigen schip
 max. 4 personen

per lesuur € 42,-

Prijzen excl. eventuele reiskosten

Lesweekend privé of met het hele gezin
Lesweekend  Voorseizoen Middenseizoen Hoogseizoen
vrijdag 17.30u t/m 01/4 - 01/05 01/05 - 03/07 03/07 - 04/09
zondag 18.00u 02/10 - 06/11 04/09 - 02/10 

Beneteau First 285 € 840,- € 893,- € 935,-
Max. 3 personen

Dufour 310GL € 1050,- € 1160,-  € 1218,-
Max. 4 personen

Dufour 365 GL  € 1323,-  € 1470,- € 1533,-
Max. 5 personen

Totaal aantal lesuren 12, lestijden zaterdag 9.30u t/m 16.30u en zondag 9.30u t/m 16.30u. 
Incl. 2 overnachtingen aan boord, instructeur, gebruik van zwemvesten en zeilpakken.

Vakantievoorbereiding Middellandse Zee
• Dagcursus, ideale vakantie-/ fl ottieljevoorbereiding 
• Data: 4 april, 5 april, 28 juni 2020 aanvang 9.30u t/m 17.00u.
• Training jachten: Bavaria 30, Dufour 365 en Oceanis 40
• Kosten: € 129,-  per dag, per persoon incl. lunch, koffi e/ thee.
• De dag omvat motor varen, achteruit aanleggen op mooringlijn, ankeren, 
 reven van de zeilen, aanleggen aan een mooringboei en meer.

Zaterdagochtend zeilen
Zin om te zeilen, kennis opfrissen, ervaring uitbouwen of lekker even uitwaaien.
Kom dan zaterdagochtend aan boord en zeil met ons mee.
Tijd: 9.00uur t/m 12.00uur
Kosten: € 90,- per persoon

Op al onze zeillessen zijn de HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN 
VOOR VAARSCHOLEN van toepassing.



Kettingweg 4, Yerseke
Correspondentie:
Hoogstraat 46
4691 CC Tholen

M: 0031 (0) 6 21 52 62 78
W : www.venturi-sailing.nl
E : info@venturi-sailing.nl

Gastheeri
Gastheeri

Zeezeilen 2020
3 dagen zeezeilen Noordzee 

27 - 29 maart / 23 - 25 oktober  €  395,00 

4 dagen zeezeilen Noordzee

3 - 6 april / 16 - 19 oktober € 525,00

5 dagen zeezeilen Noordzee

9 - 13 april  €  625,00

2 dagen introductie zeezeilen

21 - 22 maart / 18 - 19 april €  325,00

4 dagen afsluitweekend Zeeland/ Noordzee

3 - 6 november  € 395,00

Flottielje zeilen Kroatie 
Onze fl ottielje tochten in Kroatië vertrekken vanuit Marina Mande-
lina in Sibenik. Vliegen kan zowel op de luchthavens van Zadar als 
Split. Komt u met eigen vervoer dan is er bewaakte parkeergele-
genheid op de haven.

Data:
• 3 juni t/m 20 juni
• 25 juli t/m 1 augustus
• 1 augustus t/m 8 augustus
• 12 september t/m 19 september
• 19 september t/m 26 september
• 10 oktober t/m 17 oktober
• 17 oktober t/m 24 oktober

Zie hieronder enkele jachten met bijbehorende verhuurprijzen. 
Prijzen zijn ter indicatie evenals de jachten. Prijzen excl. transitlog, 
10% korting op de huur van het jacht, inclusief bijboot met buiten-
boordmotor, lakens/handdoeken en eindschoonmaak.

augustus oktober
Dufour 335 GL 2014  2 hutten/ 4+2 € 2205 € 1125
Dufour 375 GL 2013  3 hutten/ 6+2 € 2655 € 1305
Dufour 382 GL 2016 3 hutten/ 6+2  € 2970 € 1485
Dufour 350 GL 2016 3 hutten/ 6+2  € 3330 € 1755
Flottielje bijdrage €250,- per deelnemend jacht per week. 
Het is tevens mogelijk om twee weken aan te sluiten.

Short Sailing Kroatië - 5/6 daagse tocht
2 april t/m 6 april € 425,- p.p.
10 april t/m 13 april € 520,- p.p

De prijs is inclusief:
• Accommodatie op basis van tweepersoonshut
• Transitlog (eindschoonmaak, vergunning)
• Toeristenbelasting
• Lakens en handdoeken aan boord
• Heen- en terugreis luchthaven Sibenik, Marina Mandelina

De prijs is exclusief:
• Vlucht
• Bijkomende kosten zijn: Boordkas € 25,- p.p.p.d. (eten/drinken aan 
boord, havengeld en dieselverbruik, schipper is vrijgesteld van bij-
drage), eten/drinken aan de wal.

Meezeilen Kroatië 2020
7 dagen Sibenik, Kroatië 

13 juni t/m 20 juni   €  695,00 

7 dagen Sibenik, Kroatië

12 september t/m 19 september € 695,00

7 dagen Sibenik, Kroatië

19 september t/m 26 september €  695,00

7 dagen Sibenik, Kroatië

10 oktober t/m 17 oktober  €  695,00

Voor alle tochten geldt € 25,- per dag voor 
de huishoudpot, incl. eindschoonmaak. Excl. reiskosten 
indien van toepassing.


