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Samen zeilen

STATENJACHT

DeUtrecht

Genieten van de Gouden Eeuw

Meevaren met De Utrecht is meedoen en meegenieten. Samen de zeilen hijsen
is een vast onderdeel van een dagje op het water. De bemanning maakt u
vertrouwd met grootzeil, fok, kluiver en topzeil. Knopen krijgen namen.
Touwen worden vallen, schoten en lijnen. En wanneer u het roer in eigen hand
neemt, treedt u letterlijk in de voetsporen van Michiel Adriaanszoon de
Ruijter. Collega’s worden vrienden. Klanten worden relaties. Nergens ont-
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staat zo’n band tussen mensen als op het water.

Uniek avontuur
Stap aan boord van De Utrecht en u stapt aan boord
bij de VOC. De pracht en praal van dit authentieke
Hollandse schip is overweldigend. De adembenemende
entourage, de professionele bemanning en de goede
keuken scheppen een sfeer die u en uw gasten direct zal
aanspreken. Dat maakt De Utrecht de ideale omgeving
om relaties, collega’s en familie te verwennen en te
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verrassen. Want een dag op De Utrecht is een dag
genieten van Oer-Hollands zeilplezier.

De Utrecht
De Utrecht is een gedetailleerde reconstructie van een statenjacht uit de Gouden Eeuw. Een grote groep vrijwilligers heeft
maar liefst vijf en een half jaar aan De Utrecht gewerkt.
Dat is goed te zien aan de schitterende beelden en de talloze details
die liefdevol met de hand zijn gemaakt. Haast onzichtbaar is het

Perfecte catering
Zeilen maakt hongerig. Het eten aan boord van De Utrecht is dan ook ouderwets lekker. U kunt kiezen uit diverse menu’s en buffetten, van eerlijke
stamppotten tot verfijnde lekkernijen. Misschien wel een koud buffet of een
combinatie van alles. Speciale dieetwensen zijn uiteraard geen probleem.
In de stijlvolle bottelarij worden dorstige kelen gesmeerd. Er is ruime keuze
uit frisdranken, sappen, bier en Nederlandse en buitenlands gedestilleerd.
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Ook uw favoriete drankje staat er ongetwijfeld tussen.

Zakelijke mogelijkheden
De Utrecht is een unieke locatie om een feest te vieren of een

teambuilding-sessie te organiseren. Er kan nog veel meer.

Het representatieve schip biedt de perfecte entourage voor een

geslaagde bedrijfs- of productpresentatie. Zo zult u beslist indruk
maken op uw binnenlandse én buitenlandse relaties.

authentieke schip van alle moderne gemakken voorzien. De Utrecht

Afgemeerd biedt het schip plaats aan 60 personen. Een presentatie op het

is uniek in zijn soort. Het is het enige VOC schip in Nederland dat

water voor uw belangrijkste klanten is dus prima te combineren met een borrel

dagelijks voor zeiltochten te huur is.

voor al uw prospects.

r

Winterarrangement
Buiten het vaarseizoen is De Utrecht te huur voor evenementen,
feesten en bijeenkomsten. Het schip ligt afgemeerd vlakbij de
Jaarbeurs in Utrecht en is goed bereikbaar vanuit het hele land.
In de wintermaanden wordt er een grote, verwarmde tent op het
dek geplaatst. De capaciteit kan dan oplopen tot 60 personen.
Zo biedt De Utrecht u een sfeervolle én praktische locatie in het
hart van het land voor al uw activiteiten.

Informatie en boekingen
Menno Hoekstra
De Muider Compagnie
van Ostadelaan 35
1399 EX Muiderberg
Telefoon 0294 - 26 24 13
Fax 0294 - 26 31 78
Mobiel 06 - 53 32 72 50
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