
PRIX D’EAU

LA REINE

LIBELLE

SAIL-ARRANGEMENTEN

Arrangementen:
13, 14, 15 augustus:
Borrelarrangement
van 14.30 – 18.00 uur

12, 13, 14, 15 augustus:
Avondarrangement
van 20.00 – 23.30 uur

SAIL IN 12 augustus
van 08.30 – 16.30 uur

SAIL OUT 16 augustus
Van 14.00 – 19.00 uur

Sail 2020

Van woensdag 12 augustus tot en 
met zondag 16 augustus 2020 vindt 
de 10e editie van SAIL Amsterdam 
plaats. 

Classic Boat Tours vaart voor de 6e

keer mee! Wij informeren u hierbij 
graag over de mogelijkheden van 
dit fantastische evenement. 

Onze prachtige salonschepen zijn 
bij uitstek geschikt om met kleine 
gezelschappen deel uit te maken 
van dit grootste maritieme feest 
ter wereld. 

We hebben, op basis van onze 
ervaring, een aantal mooie 
arrangementen samengesteld.

De IJhaven, is met een overwel-
digende hoeveelheid schepen, 
diverse activiteiten en demonstraties 
het kloppende hart van SAIL. 

De IJ-haven – kloppend hart van SAIL

Classic Boat Tours en Sail

• Ideale invaartijd IJ-haven door 
 exclusieve afspraken.

• Slechts twee afvaarten per dag per 
 boot en daardoor optimaal tijd om 
 te genieten en geen haast.

• Onze eigen chef kok Andy 
 Verdonk verzorgt (h)eerlijke
 catering. De beste ingrediënten, 
 pure smaken en alleen op onze 
 schepen.

• Exclusieve afspraak met het 
 Amstel Hotel voor een bijzondere 
 start van uw dag en mogelijkheid 
 om te parkeren.   

U bent varend langs de Tall Ships, de 
schitt erende traditionele schepen en het 
varend erfgoed, deelgenoot van Europa’s 
grootste nautische festijn.



SAIL-ARRANGEMENTEN

Om ca. 08.30 uur wordt u met uw 
gezelschap verwacht aan boord op 
een nader te bepalen locatie in de 
binnenstad van Amsterdam.

U wordt gastvrij ontvangen door 
onze kapitein en de gastheer/vrouw 
met een heerlijk kopje koffi  e of thee 
en diverse heerlijke zoetigheden.

We varen snel uit zodat we tijdig 
voorbij het stremmingsgebied zijn ter 
hoogte van de Houthaven. 

Om 14.30 uur wordt u met uw 
gezelschap verwacht aan boord van 
het schip op een nader te bepalen 
locatie in het centrum. 

U wordt gastvrij ontvangen door 
onze kapitein en de gastheer/vrouw 
met welkomstdrankje. Vervolgens zet 
de kapitein koers naar de IJ-haven 
voor een mooie rondvaart langs de 
Tall Ships. 

SAIL-In arrangement 08.30 – 16.30 uur

Borrelarrangement 14.30 – 18.00 uur

   Totaal prijs boot + Afdracht SAIL
Schepen  incl. eten/drinken per persoon

Prix d’eau  (10 personen) 2.805,00 52,50
La Reine  (17 personen) 3.990,00 52,50
Libelle  (22 personen) Reeds verhuurd

   Totaal prijs boot + Afdracht SAIL 
Schepen  incl. eten/drinken per persoon

Prix d’eau  (10 personen) 1.668,70 52,50
La Reine  (17 personen) 2.426,25 52,50
Libelle  (22 personen) 3.221,25 52,50

We varen in de richting van de sluizen 
van IJmuiden om aan te sluiten bij een 
armada van schepen welke de Tall Ships 
in de richting van Amsterdam zal bege-
leiden. 

Tijdens de vaartocht serveren we heerlijke 
catering zoals hiernaast omschreven. 

Gedurende de vaartocht kunnen uw 
gasten drankjes naar keuze bestellen. 
Bier, fris en wijn zijn bij de prijs inbegrepen. 

Tijdens de vaartocht serveren we een 
heerlijk assortiment aan hapjes, 
sandwiches en salades (zie hiernaast). 

Gedurende de vaartocht kunnen uw 
gasten drankjes naar keuze bestellen. 
Bier, fris en wijn zijn bij de prijs inbegrepen.

Om 18.00 uur meren we weer af op een 
nader te bepalen locatie in het centrum.

* De prijzen zijn gebaseerd op de genoemde bezett ing per schip inclusief boot huur met schipper en kelner 
  en de genoemde catering. De afdracht dient voor het werkelijk aanwezige aantal gasten te worden voldaan. 
  Alle prijzen zijn exclusief BTW

* De prijzen zijn gebaseerd op de genoemde bezett ing per schip inclusief boot huur met schipper en kelner 
  en de genoemde catering. De afdracht dient voor het werkelijk aanwezige aantal gasten te worden voldaan. 
  Alle prijzen zijn exclusief BTW

Programma onder voorbehoud van wijzigingen door Stichting Sail

SAIL-In catering 
arrangement
Ontvangst met koffi  e/thee en 
ambachtelijke zoetigheden

Tijdens het varen naar IJmuiden 
zal er een Amsterdams saucijzen 
broodje met schippersbitt er 
worden geserveerd

Tafelgarnituur
Desem brood, tapenade, verse 
noten, olijven 

Tijdens lunchtijd zal er een koud 
en warm buff et voor u gepresen-
teerd worden wat bestaat uit:

Buff et koud
Salade met roseval en beemster 
appel  
Pasta Salade met kaas en 
rundersalami 
Sandwiches met boerenkaas
en zoete paprika
Sandwiches met Runderrolade
en radijs 

Buff et warm
Rund met dragon en kriel
Zalm met kervel en jonge venkel
Quiche met wilde spinazie en 
honing tomaat

Dessert
Zoetigheden  

Borrel catering 
arrangement
Tafelgarnituur
Noten, tapenade, brood, 
charcuterie, groenten snacks

Buff et koud
Salade Tabbouleh met verse 
kruiden
Roseval salade met Beemster 
appel
Wraps met JC Arenakaas en 
tomaten
Wraps met zalm en radijs en  
frisse kruiden

Buff et warm
Polderhoen bites met dragon
Gamba met peterselie en paprika 
Quiche met wilde spinazie en 
honing tomaat
Zoetigheden (niet warm)

   Totaal prijs boot + Afdracht SAIL 
Schepen  incl. eten/drinken per persoonSchepen  incl. eten/drinken per persoon

Prix d’eau  (10 personen) 1.668,70 52,50
La Reine  (17 personen) 2.426,25 52,50
Libelle  (22 personen) 3.221,25 52,50



SAIL-ARRANGEMENTEN

AMSTEL HOTEL ARRANGEMENT

Uw gasten in stijl ontvangen? Kies voor het Amstel Hotel.

Om 20.00 uur wordt u met uw 
gezelschap verwacht op een nader 
te bepalen locatie in de binnenstad 
van Amsterdam. 

U wordt gastvrij ontvangen door 
onze kapitein en de gastheer/vrouw 
met welkomstdrankje, terwijl de 
kapitein koers zet naar de IJ-haven 
voor een mooie rondvaart langs de 
Tall Ships. 

Avondarrangement van 20.00 – 23.30 uur

   Totaal prijs boot + Afdracht SAIL 
Schepen  incl. eten/drinken per persoon

Prix d’eau  (10 personen) 1.773,75 52,50
La Reine  (17 personen) 2.604,75 52,50
Libelle  (22 personen) 3.452,25 52,50

Tijdens de vaartocht serveren we een 
heerlijk diner buff et (zie hiernaast). 

Gedurende de vaartocht kunnen uw 
gasten drankjes naar keuze bestellen. 
Bier, fris en wijn zijn bij de prijs inbegrepen.

Na het prachtige vuurwerkspektakel 
meren we rond 23.30 uur weer af in 
de binnenstad.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen door Stichting Sail

Avond catering 
arrangement
Tafelgarnituur
Noten, tapenade, brood, charcuterie, 
groenten snacks

Buff et koud
Taboulé salade met verse kruiden
Roseval met crème fraise en 
gedroogde ham 
Hollandse kaas plank met rogge 
krenten en verse druiven
Tomatensalade met verse kaas 
uit Ransdorp
Gemarineerde ansjovis met 
Beemster knofl ook

Buff et warm
Runderlende met bosui en basilicum 
Gamba’s met dragon en geroosterde 
groenten 
Lasagne met aubergine en zomer 
padenstoelen 
Pastei met kip gele wortel en 
doperwten met zachte puree 

Dessert
Chocolade fondant en luxe 
fruitsalade (zoet) 

Ligplaats: 
InterContinental Amstel Amsterdam

T +3120 626 24 66
info@classicboatt ours.nl
www.classicboatt ours.nl

* De prijzen zijn gebaseerd op de genoemde bezett ing per schip inclusief boot huur met schipper en kelner 
  en de genoemde catering. De afdracht dient voor het werkelijk aanwezige aantal gasten te worden voldaan. 
  Alle prijzen zijn exclusief BTW

U bent vrij om in overleg met ons 
uw opstaplocatie binnen de grachten-
gordel te bepalen. Maar wilt u uw 
gasten in stijl ontvangen, dan kunnen we
een ontvangst in het InterContinental
Amstel Amsterdam bijzonder aan-
bevelen. 

Uw gasten worden ontvangen door 
de conciërges van het hotel. Zij 
nemen de jassen van de gasten in 
ontvangst en verwijzen uw gasten 
naar de voor u gereserveerde plek 
voor het ontvangst.

Er wordt een drankje naar wens 
geserveerd (bier, fris, wijn) en uiteraard 
zullen de tafelhapjes niet ontbreken. 

Het is eenvoudig om het hotel met het 
openbaar vervoer te bereiken. Op basis 
van beschikbaarheid kunnen we parkeer-
plaatsen voor u reserveren en ook met 
een taxibusje is het hotel goed te bereiken. 

Wilt u een meer uitgebreid arrangement in 
het hotel zoals overnachtingen, diner na uw 
vaartocht dan regelen wij dit graag voor u.



SAIL ARRANGEMENTEN 2020


