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Met een kieljacht over het Wantij van Harlingen, Terschelling naar
Ameland?
Wie gaat de uitdaging aan om met ons mee te zeilen vanuit Harlingen naar Ameland v.v.
Fortunautic Woodship, de verhuurder van zeiljachten uit Harlingen, wil een klein aantal
zeiler(ster)s kennis laten maken met het zeilen over een wantij om op het mooiste plekjes
natuurgebied van de Waddenzee te zeilen.
We hebben het voornemen om in het lange weekend van zondagavond 30 augustus t/m
donderdagmiddag 3 september over het wadtij naar Ameland te zeilen.
Voor wie?? Voor alle zeiler(ster)s die kennis willen maken met dit wantij op de Waddenzee.
Meld je nu nog aan voor dit lange weekend om mee te zeilen met de Fortuna, een Waarschip
900+. De schipper neemt je mee vanuit de Noorderhaven van Harlingen om de Waddenzee
optimaal te beleven met het nemen van het wantij tussen Terschelling en Ameland.
Op donderdagavond plannen we de route en vertrektijden. En als de weer goden ons mee zitten
vertrekken we maandag naar Terschelling om op dinsdag het Wantij onder Terschelling te nemen
naar Ameland. Op woensdag zeilen we dan weer terug over het Wantij onder Terschelling terug
naar Terschelling.
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Het zeiljacht Fortuna heeft
een volwaardige inrichting
voor 5 personen om daar
een lang weekend of
zeilvakantie op de
Waddenzee of Noordzee
mee te maken.
Van dit aanbod kun je
gebruik maken in het lange
weekends vanaf

zondagavond 30 aug t/m
dondermiddag 3sept.
Enige kennis van het zeilen
op de Waddenzee wordt
aanbevolen. Je eerste
voorbereidingen bestaat uit
het aanmelden via onze
website www.
fortunautic.nl/cursusvolgen/ onder het kopje

“Vraag beschikbaarheid
aan”. Vermeld Naam, emailadres, telefoonnummer
en Cursus Wantij. En op
zondagavond tussen 19.00
en 19.30 uur je in te
schepen. Neem wel
warme, wind en
waterdichte kleding mee.
Op het water kan het fris
zijn.

De kosten bedragen voor deze 4 dagen bedragen € 325,00 p/p (ex. gezamenlijke inkoop, diesel
en havengelden) Voorwaarden voor dit avontuur; minimum leeftijd 18 jaar.
Ga het avontuur aan om in een lang weekend de Waddenzee te verkennen en het Wantij 2 x te
nemen met een kajuitzeiljacht.
Bij Fortunautic Woodship kun je ook andere cursussen volgen of heerlijk ontspannen Meezeilen.
Zeezeilen We spelen in op het niveau van de deelnemers.
Meer weten? Vraag informatie aan!
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