Fortuna
Topzeilschoener voor 30 personen

Met Holland Sail beleeft men meer

Enerverend, Stoer, Actief
Aantal gasten dagtocht: 50
Aantal gasten met overnachting: 30
Schipper/eigenaar: Chris Staalsmid

Omschrijving
De Fortuna is een goed zeilend
schip en biedt u aan boord
veel leefruimte en comfort. Als
zeilend vrachtschip, een wad- en
sontvaarder, is de Fortuna in 1913
van stapel gelopen. In 2005 is de
Fortuna als stoere topzeilschoener,
met zijn indrukwekkende tuigage,
nieuw opgebouwd. Het tuigage
is helemaal afgestemd op een zo
gevarieerd mogelijk aanbod, zodat
je naast actief zeilen ook lekker kunt
luieren. Waaghalzen mogen -onder
begeleiding van de bemanningvia touwladders het want van de
schoenermast beklimmen.

De Fortuna is een platbodem en
kan droogvallen op het wad. Altijd
weer een hele beleving. Met de
thuishaven Harlingen is een zeiltocht
over de Waddenzee naar Terschelling
of Vlieland favoriet. Wilt u graag
naar de pittoreske stadjes rond het
IJsselmeer dan kan dat natuurlijk ook.
Zeilen met een traditioneel zeilschip
op het IJsselmeer en de Waddenzee.
Een geweldige ervaring of het nu om
een zeilvakantie, weekendje weg,
familiedag, teambuilding of een
incentive gaat. U kunt een gastvrij
onthaal verwachten en we laten u
graag het zeilen op dit prachtige
schip, actief beleven.

Afvaarthaven:
Harlingen, andere havens in overleg
Vaargebieden:
IJsselmeer, Waddenzee, Friese meren
Kenmerken schip:
Bouwjaar:

1913/2005

Werf: 		

Bodewes, Martenshoek

Lengte:

36,0 m

Breedte:

5,85 m

Diepgang:

1,50 m

Zeiloppervlak: 480 m2

Comfortabel, Gastvrij, Veelzijdig
Vroeger was de campagne,
de mooiste plek aan boord,
voorbehouden aan de kapitein.
Nu is dit de plek waar onze
gasten verblijven. Deze salon is
luxe ingericht en biedt meer dan
voldoende ruimte aan alle gasten.
Voorzien van een bar waar u
een koud biertje kunt tappen, de
mogelijkheid uw dranken te koelen
en een lekker kopje koffie te zetten.
Vergaderen aan boord? Dat kan! De
salon is zo ingericht dat er aan twee
lange tafels vergaderd kan worden
en natuurlijk zijn ook een beamer en
projectiescherm aanwezig.

Faciliteiten

De hutten zijn voorzien van lange
bedden (minimaal 2 m lang)
met comfortabele matrassen,
een wastafel met warm en koud
stromend water, mechanische
ventilatie, verwarming en een
stopcontact.

Alle schepen van Holland Sail hebben
benedendeks stahoogte in de salon
en in de hutten. De hutten zijn
standaard voorzien van verwarming,
stromend water, ventilatie en
daglicht. Zowel in de hutten als in
de salon zijn 230V stopcontacten.
Daarnaast beschikt de Fortuna over
de volgende voorzieningen:

Door het enorme dekoppervlak met
talrijke zon- en zitmogelijkheden
is de Fortuna naast weekend- en
weektochten zeer geschikt voor
een dagtocht zoals een bedrijfsuitje
of een bruiloft tot vijftig personen.
Het tussendek is door de hoge
verschansing bijzonder veilig, wat dit
schip ook geschikt maakt voor reizen
met kleine kinderen.

Salon:
•• TV/DVD
•• CD/Mp3
•• Beamer
•• Projectiescherm
•• Bar/Biertap
•• Drankenkoeling

Kombuis:
•• Koelkast: 340 ltr
•• Vriezer: 60 ltr
•• Horeca
Gasfornuis, 6
pitten
•• Afzuigkap
•• Ruime oven,
gastronoom
Hutten:
•
•
Magnetron
•• 2 x 3-persoons
•
•
Vaatwasser
•• 2 x 4-persoons
•
•
Koffiezet•• 8 x 2-persoons
apparaat
(tonfilter)
•• Overige:
•
•
BBQ (gas)
•• Wifi
•• Bijboot
Sanitair:
•• Visgerei
• Douches: 3
•• Spelletjes
•• Toiletten: 3
•• Bibliotheek
•• Wasmachine/
Droger
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Holland Sail is een boekingskantoor voor zeilende
passagiersschepen. Onze vloot van tjalken, klippers,
schoeners en stevenaken is voor en door de
coöperatie Holland Sail geselecteerd. Comfort, passie
voor zeilen en gastvrijheid staan hoog in het vaandel.
Ons vaargebied is de dynamische Waddenzee, het
IJsselmeer met de schilderachtige, historische stadjes
en de pittoreske Friese meren.
De afvaarthavens zijn Enkhuizen en Harlingen.

Stationsplein 3
1601 EN Enkhuizen
Nederland

U kunt onze schepen boeken voor een dag, een
weekend, een (mid)week of langer.

Tel +31 228 31 21 33
Fax +31 228 31 44 18
info@hollandsail.nl

Kijk op www.hollandsail.nl voor meer informatie
Teamspirit op het water

Zeilplezier

Milieuvriendelijk

Evelien Heins van Van Hulzen Public

Marcel, maat aan boord:

Len, schipper Nooit Volmaeckt:

‘Fantastische tijd’

‘Sterk staaltje

plan’

‘’Onze directie vond het een goed
plan om weer eens met het voltallig
personeel aan de touwtjes te gaan
trekken. Alleen dan krijg je die
450 vierkante meter zeil omhoog,
eensgezind, met z’n allen. In 2000
hadden we dat ook al eens gedaan
vanwege het 50-jarig jubileum van
het bureau. Onze organisatie vaart
daar wel bij, jaren later wordt er nog
over gepraat.’’

‘’Ik ging al jaren met mijn vader
mee als begeleider. Hij organiseert
zeilreizen voor jongeren. Na mijn
opleiding heb ik een zomer als maat
gevaren. Geweldige tijd. Daarna
werkte ik in een drukkerij. Nu is er
geen werk meer, en ga ik, hoera,
weer een seizoen maten. Mij hoor je
niet klagen.’’

duurzaamheid’
“Energiezuinig varen vinden wij
belangrijk. De Nooit Volmaeckt
is een ultiem recyclingproduct,
het schip is immers 120 jaar in
gebruik. Als zeilschip gebruiken
we wind om ergens te komen en
dezelfde wind laadt ook door een
windmolentje in de mast de accu’s
bij. Onze nagelnieuwe motor heeft
warmte-krachtkoppeling. Uiteraard
zijn zwaarden en betimmering van
verantwoord FSC-hout. Dus, wie met
ons mee zeilt, is milieuvriendelijk
bezig.’’
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