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Nieuwsbrief Fortunautic Woodship 2015-3 

Wad- zeilen? Een fantastische beleving! 

Harlingen mei 2015  

          

Wie wil er kennis maken met het zeilen op de Wadzee? 
 

Voor wie is dit aanbod en wat zijn de kosten:  

Voor alle mensen die kennis willen maken met het zeilen op de Waddenzee. Fortunautic 

Woodship, de verhuurder van zeiljachten uit Harlingen, wil zo veel mogelijk mensen kennis laten 

maken met het zeilen op ons mooiste natuurgebied de Waddenzee. Meld je nu nog aan om voor 

een dag mee te zeilen met de Fortuna, een zeiljacht, Waarschip 900+. De schipper neemt je mee 

vanuit de Noorderhaven van Harlingen om in een dag de Waddenzee te beleven. Ga deze 

uitdaging aan alleen of met vrienden of kennissen. De kosten bedragen slechts € 45,00 p/p 
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Het zeiljacht Fortuna heeft een volwaardige 

inrichting voor 4, 5 tot 6 personen om daar 

een weekend of zeilvakantie op de 

Waddenzee of Noordzee mee te maken. Er 

kunnen voor een dag zeilen 4 a 5 opvarende 

met de schipper mee. Van dit aanbod kunt u 

gebruik maken in de weekends van mei en 

juni (uitgezonderd de feestdagen). Enige 

kennis van het zeilen of de Waddenzee is 

niet noodzakelijk.  

Je voorbereidingen bestaan uit het 

aanmelden via de website van www. 

fortunautic.nl/cursus-volgen/ onder het kopje 

“Vraag beschikbaarheid aan”. Vermeld 

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en 

Dagcursus Wad zeilen. En op de dag zelf 

tussen 8.30 en 9.00 uur je in te schepen. 

Neem wel warme, wind en waterdichte 

kleding mee. Op het water kan het fris zijn. 

Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd.

Als je deze Nieuwsbrief ontvangt en je wilt geen gebruik maken van dit aanbod, mail deze 

nieuwsbrief dan door naar vrienden of kennissen. 

Er zijn enkele voorwaarden om van dit aanbod gebruik te maken; minimum leeftijd 16 jaar. Of 

voor jongeren onder de 16 jaar onder begeleiding van een volwassen persoon. En ga het 

avontuur aan om in één dag de Waddenzee te verkennen met een kajuitzeiljacht. 

Bij Fortunautic Woodship kun je ook andere cursussen volgen of heerlijk ontspannen Meezeilen. 

We spelen in op het niveau van de deelnemers. 

Meer weten? Vraag informatie aan!  

Ons adres: Fortunautic Woodship 

 Oude trekweg 107 

 8861 KS Harlingen 

Mailadres: info@fortunautic.nl 

Of ronald@fortunautic.nl 

Website:  www.fortunautic.nl  

Mobielnr: 0622436555 
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