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DE ZEELAND  
LUXE SALON ZEILSCHIP MET RESTAURANT
TOEGANKELIJK VOOR ROLSTOELEN EN HOGE HAKKEN
Ligplaats Koopvaardijhaven Hellevoetsluis 
Gratis parkeren bij het schip
Web: www.zeilenalacarte.nl 
Boekingskantoor:
Holland Nautical Events
Tel: 0900 235 3337
Mail: dezeeland@partyservice.nl
Web: www.hollandnauticalevents.nl 

WAAROM KIEZEN VOOR ZEILEN OP DE ZEELAND 
Op de Zeeland combineert u sportief zeilen met de genoegens van 
een chique locatie. 
Aan boord komen 
De Zeeland heeft een eigen aanlegfaciliteit, geheel aangepast voor 
rolstoelen waardoor u ook op hoge hakken makkelijk aan boord 
stapt.
Parkeren voor het schip 
Gratis ruime parkeergelegenheid tegenover het schip.  
Panorama salon
De chique salon met open haard heeft een geheel eigen stijl. Het in-
terieur is vormgegeven door  een beeldend kunstenaar die op bijzon-
dere wijze kokos-, bamboe- en mahoniehout heeft verwerkt.Veertien 
grote verwarmde ramen die nooit beslaan garanderen een panora-
misch uitzicht. 
Verwarmd buitenterras 
Op het verwarmde buitenterras waant u zich in een idyllische botani-
sche tuin. De vele kaarsjes die nooit uitwaaien verhogen de sfeer 
tijdens een avondtocht. Het dek met een oppervlakte van270m2 dek 
biedt diverse mogelijkheden voor een originele presentatie van uw 
product.
Toegankelijk voor gehandicapten 
De Zeeland is het enige zeilschip dat geheel gelijkvloers is gebouwd 
waardoor rolstoelen en scootmobiels over het hele schip kunnen rij-
den. Het gehandicaptentoilet biedt genoeg ruimte voor scootmobiels.  
Multifunctionele inrichting 
De multifunctionele inrichting biedt ongekende mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld: diners, presentaties, congressen, exposities, teambuil-
ding evenementen, events, bruiloften, feesten, seminars en confe-
renties.  
DE ZEELAND  
Salonzeilschip voor dagtochten, maximaal 125 personen 
Lengte 42 m. breedte 8.50 m,  Zeiloppervlakte 412 m2 
Salonrestaurant: 60 zitplaatsen bij buffet, 40 zitplaatsen bij  
a la carte eten. 125 personen bij een receptie met statafels  
Buitenterras: 40 zitplaatsen, 2 toiletten + gehandicaptentoilet 

ZEILTOCHTEN VOOR INDIVIDUELEN EN GROEPEN 
Zondag brunchzeiltochten: iedere eerste zondag van de maand en 
vanaf 1 juni ook de laatste zondag van de maand.          € 45,00 p.p. 
Zaterdagavond dinerzeiltochten: vanaf 1 juni, iedere zaterdagavond 
voor de eerste en laatste zondag van de maand.€ 25,00 p.p. + diner) 
Groeps Dagtochten: iedere dag van het jaar m.u.v. bovenstaande 
dagen waarop individuele tochten gevaren worden.  € 500,00 per uur 


