
Klipper Aldebaran
De Aldebaran is een snelle tweemast klipper. In 1893 is het 36-meter-lange zeilschip gebouwd als tweemast rivierklip-
per. Het traditionele uiterlijk van het zeilschip is behouden gebleven; het schip heeft een mooie zeeg en een geveegd 
onderwaterschip, dat doet vermoeden dat het een snelle zeiler is. De Aldebaran is het perfecte schip voor een heerlijke 
zeiltocht over de Waddenzee of het IJsselmeer.

Aantal personen

Bij overnachting biedt de klipper ruimte voor maximaal 30 personen. Bij een dagtocht kunnen er maximaal 50 personen 
mee aan boord.

Ligplaats

De Aldebaran ligt in de Willemshaven in Harlingen. Dit is ook de opstapplaats voor de zeiltochten.

Bediening Zeilen

De zeilen van de Aldebaran zijn eenvoudig te bedienen met behulp van vallen, schoten en lieren. Alleen het bezaanzeil 
en de bijzeilen worden met vallen gehesen. De andere zeilen worden met twee zeillieren gehesen. De Aldebaran telt in 
totaal 5 zeilen:

•  Grote kluiver, voor weinig wind;
•  Kleine kluiver;
•  Fok;
•  Grootzeil;
•  Bezaanzeil;

Accommodatie

Het voormalige scheepsruim van de Aldebaran is omgebouwd en voorzien van een gezellig comfortabel interieur.

Salon

In de salon kunt u heerlijk zitten en uitrusten na 
een lange dag zeilen op het water van de Wad-
denzee. De ruime salon biedt plaats aan vele 
passagiers en veel gezelligheid; er kan samen 
worden gegeten, spellen worden gespeeld en 
meer.



Kombuis

De ruime kombuis is voorzien van:

•  4-pits horecagasfornuis met oven;
•  2-pits inbouwgasfornuis;
•  3 spoelbakken;
•  2 koelkasten;
•  Vrieskastje (op aanvraag);
•  Servies voor 50 personen;
•  Biertap;
•  Vloerverwarming.

Hutten

De Aldebaran beschikt over drie tweepersoonshutten en zes vierpersoonshutten. Bijna alle hutten zijn voorzien van 
een eigen badkamer. Twee van de tweepersoonshutten delen één badkamer. In alle hutten is vloerverwarming aan-
wezig en elke hut heeft minimaal twee stopcontacten. De bedden zijn standaard uitgerust met hoeslaken, kussen en 
kussensloop. Voor de weekendtochten zijn dekbedden standaard aanwezig.

Sanitair

De hutten hebben een eigen badkamer die is voorzien van douche, toilet en wastafel. Er is één tweepersoonshut met 
een kleine badkamer, voorzien van wastafel en toilet.

Zitkuip

Bovendeks is een comfortabele zitkuip aanwezig, met fijne banken. Maar tijdens (groeps)zeilreizen kan de rest van 
het dek ook prima gebruikt worden als zonnedek. Het dek is namelijk erg gemakkelijk begaanbaar, zonder hoge op-
stappen of uitstekende delen. Er is meer dan genoeg ruimte aan boord!



Tarieven

Onderstaande prijzen zijn voor het maximale aantal passagiers en inclusief boekingskosten, 2 personen bemanning, 
havengelden, toeristenbelasting, eindschoonmaak en compleet beddengoed (alleen in het weekend).

Periode Aldebaran 30 p. 2016
Weekend vr. 20- zo. 17 € 3715
Week za. 10- vr. 15 € 7340
Short weekend vr. 17- za. 17 € 2748
Short weekend za. 18- zo. 18 € 2748
Midweek zo. 20- vr. 09 € 4920
Midweek ma. 10- vr. 15 € 4920
Midweek zo. 20- vr. 15 € 5350
Dagtocht zo, ma, di, wo, do, vr € 2100
Dagtocht za. € 2424
Verlengdag € 1350

** 
Weekendprijs 20 personen: € 2800
Weekendprijs 22 personen: € 3080
Weekendprijs 24 personen: € 3360
Weekendprijs 26 personen: € 3620
Weekendprijs 28 personen: € 3715
De bovenste bedden in de 4p hut kunnen worden weggeklapt, er ontstaat dan een ruime 2p hut.

Een vòòrovernachting aan boord van de Aldebaran kost € 420,-.
Voor jeugdgroepen is er de mogelijkheid  2 extra bedden in te richten in een vierpersoonshut, kosten € 80 per persoon.

Kortingsperiode 

Tot 05-05-2016 en vanaf 19-09-2016 profiteert u van 10% korting.
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