Trouwen op de schepen van De Muider Compagnie

Trouwen

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?
Daarvoor stellen we u de zeilschepen van De Muider Compagnie voor. Deze 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.
Zeer bijzonder is het Statenjacht 'de Utrecht'. Dit admiraliteitenschip uit de VOC
tijd is gemaakt voor bruiloften tot 27 personen. Daarnaast hebben we nog de
tjalkjachten 'de Egelantier' (45 personen) en 'de Rederijker' (zelfs 55 personen).
Het opstappunt is al een belevenis op zich: vlak bij het Muiderslot. Speciaal
voor dit doel stellen wij u onze klassieke bruidsauto ter beschikking, een fraaie
Rover oldtimer. U arriveert anderhalf uur voor het inschepen bij de ligplaats.
We brengen u in de auto naar de tuin van het kasteel, waar uw fotograaf de
prachtigste plaatjes van u schiet. Na de fotosessie rijdt de Rover u terug naar
het schip waar uw gasten u opwachten. Uw dag ziet er dan bijvoorbeeld zó uit:
Programmavoorstel:

13.30 uur Uw bruidsgasten stappen aan boord van het schip in de haven van Muiden.
Er staat koffie en thee klaar en voor de eventuele kinderen is er limonade.
13.50 uur U, als bruidspaar, komt aan boord.
14.00 uur De huwelijksplechtigheid begint. Afhankelijk van het weer en uw wensen wordt
het huwelijk aan dek, benedendeks of op de kade voor het schip voltrokken.
14.30 uur U bent getrouwd! Uw familie en vrienden hebben gelegenheid om u te feliciteren. Samen snijdt u de bruidstaart aan. Uw gastvrouwen gaan rond met een
glaasje champagnoise en uw gasten toasten op u.
15.00 uur De trossen van uw huwelijksbootje gaan los. We varen uit voor een ontspannen
maar sportieve zeiltocht met uw bruiloftsgasten. De route is afhankelijk van
weer en wind en wordt bepaald in overleg met de schipper.
16.00 uur De bar is geopend. Onder het genot van een hapje en een drankje zeilt u over
het Markermeer.
18.00 uur Benedendeks wordt een heerlijk buffet voor u geserveerd. In dit geval is gekozen voor een zeer uitgebreid en feestelijk Barkbuffet. Dit buffet serveren wij
in drie gangen uit: eerst kunt u proeven van alle koude gerechten, geserveerd
met stokbrood. Als tweede gang serveren wij de warme gerechten waarvoor u
hebt gekozen en last but not least zijn er de desserts, natuurlijk vergezeld van
een kopje koffie of thee met een bonbon. Het buffet wordt, weer afhankelijk
van weer en wind en van uw wensen, buitengaats onder zeil, voor anker of
binnen in de haven geserveerd. U kunt gedurende de avonduren buitengaats
blijven, maar bijvoorbeeld ook na het diner terug naar de haven gaan om daar
uw overige gasten voor de avond te begroeten.
22.00 uur Einde van een bijzondere huwelijksdag, waar u en uw gezelschap nog lang met
plezier op terug zullen kijken.

De prijs van dit arrangement op het Statenjacht 'de Utrecht' op basis van 27
personen. Op de tjalkjachten is de prijs gebaseerd op basis van 45 personen.
Voor de actuele prijzen verwijzen wij naar onze website: www.muidercompagnie.nl
Het arrangement is inclusief gebruik bruidsauto, schip, bediening, champagnoise, bruidstaart, Barkbuffet en BTW. Niet inbegrepen zijn de kosten voor de
gemeente Muiden, dranken en decoraties aan boord.
Wij zijn u ook graag behulpzaam met de verdere invulling van de dag. Denkt u
bijvoorbeeld aan muziek en een eventuele receptie op de kade.
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