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Zeiltocht Palingrace op unieke botters

Palingrace
Koelewijn Jacob van Jan is één van de bekendste visrokers met een rijke historie. Overgrootvader Jacob, de zoon van Jan, is al rond 1900
begonnen met het roken van vis in Spakenburg. Na begonnen te zijn met alleen het verkopen van gerookte haringen, kwam er al gauw een
klein handeltje in groente bij. Later ook de Anjovis en natuurlijk Paling.

Zeilen en een bezoek aan een palingrokerij!
Koelewijn Jacob van Jan is één van de bekendste visrokers met een rijke historie. Overgrootvader Jacob, de zoon van Jan, is al rond 1900
begonnen met het roken van vis in Spakenburg. Na begonnen te zijn met alleen het verkopen van gerookte haringen, kwam er al gauw een
klein handeltje in groente bij. Later ook de Anjovis en natuurlijk Paling. Zo konden de bewoners van Spakenburg zich voorzien in hun totale
levensonderhoud. De vissers op de botters vingen de vis en zo was de cirkel rond.

Het programma:
13:00 Ontvangst in ‘t Schippershuys met koffie/thee en Spakenburgse keek.
13:20 Eindje lopen door het dorp heen naar de palingrokerij.
13:35 Rondleiding palingrokerij.
14:35 Palaver met een korte uitleg over het programma en het indelen van de schepen.
14:45 Afvaart. De Zeilen worden gehesen en de ontdekkingsreis gaat beginnen!
15:00 Wat is een zeiltocht zonder Schippersborrel?
16:00 Borrelhapjes. En tijdens het varen ontbeert het je uiteraard niets aan de nodige consumpties!
17:45 Terugkeer in de haven van Spakenburg.
18:00 De BBQ wacht je op in ons knusse havenrestaurant ‘t Schippershuys, en/of het visbakken op onze traditionele wijze aan boord van
onze Botters in de haven.
20:00 Einde arrangement. Dank voor jullie gezelligheid, tot ziens, en behouden thuisvaart!

Dit Zeilarrangement in Spakjenburg is inclusief:
Huur schip
Ontvangst met koffie/thee en cake
Schippersborrel
Borrelhapjes
BBQ en visbakken
Onbeperkt consumpties

Prijs: vanaf € 135,00 p.p. exclusief btw (All-in)
Duur: van 13.00 tot 20.00 uur.
Minimum aantal personen is 12.
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Overige informatie
Accommodatie: (optioneel)
Overnachting in een hotel op basis van tweepersoonskamers, inclusief ontbijtbuffet à € 35,00 p.p. exclusief btw.
Handig om te weten:
Kledingadvies: stevige schoenen, regenkleding (jas & broek) en reservekleding.
De locatie (terras en restaurant) zijn niet exclusief, er kunnen andere groepen en/of passanten aanwezig zijn.
Het meedoen aan de palingrace geschiedt op eigen risico. Het is zeker niet zonder gevaar. Hiervoor wordt een veiligheid instructie
gegeven en er zijn zwemvesten aanwezig.
Ieder team vaart op een botter met een schipper en maat.

De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2022.
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