Arrangementen bij De Muider Compagnie

Arrangementen

Onze zeilschepen behoren tot de absolute top van de markt. De schepen,
de ambiance en de bemanning zullen aan het plezier van uw uitstapje
bijdragen. Soms heeft de dag echter nog meer dynamiek nodig dan het
verblijf aan boord alleen. Speciaal voor u hebben we daarom een aantal
leuke arrangementen samengesteld.

Rondje historisch Muiden & Pampus - Dit arrangement biedt alles wat Muiden
zo bijzonder maakt. Het combineert een vaartocht met een aantal toeristische
hoogtepunten van dit mooie IJsselmeerstadje. U vaart op een admiraliteitenschip uit de Gouden Eeuw, het fantastisch gedecoreerde Statenjacht 'de Utrecht'.
Zeilregatta De Ronde van Pampus - Voor groepen vanaf 80 personen organiseren wij zeilwedstrijden met onze grote zeilschepen vanuit Muiden. Naar eigen
inzicht kunt u uw groep onderverdelen in teams die tegen elkaar zullen strijden.
Wedstrijdzeilen - Boek uw eigen Ocean Race in Muiden! Race met 6 wedstrijdjachten op het Markermeer. Tijdens dit geweldige zeilarrangement wordt uw
groep van 60 personen onderverdeeld in groepjes van 6 personen. Deze gaan
samen met de schippers onze jachten bemannen. Ons tjalkjacht 'de Egelantier' is
het startschip dat tevens als 'bezemwagen' dient voor de afvallers. Met een grote
BBQ na afloop.
Sloeproeien en zeilen - Deze zeildagtocht combineren we met een wedstrijd
sloeproeien. U komt om 9.30 uur aan boord. Onder het genot van een kop koffie
met warme appeltaart wordt u door de bemanning welkom geheten en varen we
uit. Later in de middag gaat uw groep in de sloepen. En wordt er een stevig
robbertje gevochten op het water!
Spetterende vergaderlocaties - Vanaf het moment dat u aan boord van onze
schepen stapt, maakt u deel uit van de rijke Nederlandse zeilvaarthistorie. Onze
schepen, die mede door hun royale inrichting en afwerking het predikaat 'jacht'
verdienen, garanderen u een effectieve vergaderdag op het water.
Zeilen op de Gouwzee - 's Morgens rond 9.00 uur wordt u verwelkomd op een
van onze schepen te Muiden. De koffie of thee met warm appelgebak staat al
klaar. Na een korte kennismaking, waarbij de schipper u iets vertelt over het
schip en haar bemanning, varen we uit en hijsen we de zeilen. Vervolgens
zetten we koers richting Volendam, Marken of Monnickendam.
Franse wijnen en Friese lekkernijen - Deze aantrekkelijke combinatie kunt u
ervaren op de schepen van De Muider Compagnie. Terwijl onze schepen het
forteiland Pampus ronden, wordt onderdeks een verrassende proeverij gehouden
met regionale producten en exclusieve wijnen.
Trouwen op de schepen van De Muider Compagnie - Uw trouwdag is de mooiste dag van uw leven. Waarom zou u die dan niet vieren op een van de mooiste
locaties van Nederland? Van historische allure, vol comfort en luxe, een onvergetelijke ervaring voor uzelf én uw gasten? De zeilschepen van De Muider
Compagnie zijn zeer geschikt voor een trouwerij aan boord.
De gemeente Muiden heeft zelfs het predikaat 'officiële trouwlocatie' afgegeven
aan onze varende klassiekers. Stap daarom in het huwelijksbootje op één van
onze authentieke, even sfeervolle als comfortabele zeilschepen.
In de voetsporen van de VOC - Vanaf 9.00 uur bent u welkom aan boord van
onze schepen in Muiden. U wordt ontvangen met koffie of thee en Muiderkoek.
Daarnaast maken we u wegwijs aan boord, we varen uit naar Lelystad. Onderweg
geniet u van een lekkere lunch, waarna we afmeren vlakbij de Bataviawerf.
Voor de actuele prijzen verwijzen wij naar onze website: www.muidercompagnie.nl
De prijzen zijn richtprijzen (afhankelijk van groepsgrootte en niveau van verzorging).
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