Klipper Poseidon
De zeileigenschappen van deze klipper zijn door de jaren heen sterk verbeterd. De Poseidon is voorzien van een
comfortabel interieur dat zorgt voor een gezellige sfeer. Het schipperspaar Nico Goeres en Alida Beekhuizen bezorgt
u een prachtige zeilbelevenis op de Waddenzee en denken daarbij aan al uw wensen.
Aantal personen
De Poseidon biedt bij overnachting plaats voor maximaal 32 passagiers. Bij een dagtocht is er plaats voor maximaal
50 personen. Daardoor is de Poseidon uitermate geschikt voor een bedrijfsuitje, schoolreis zeilen op de Waddenzee
of zeilvakantie met familie.
Ligplaats
De Poseidon ligt in de Willemshaven in Harlingen. Dit is ook de opstapplaats voor de zeiltochten.
Bediening Zeilen
Als ervaren zeiler ben je vast benieuwd naar de bediening van de zeilen. Dat werkt als volgt:
•
•
•
•
•

Grootzeil: elektrische lier of handbediening;
Fok: hijsen op de hand;
Kluiver: hijsen op de hand, 2 schootlieren;
Bezaan: hijsen op de hand;
Zwaarden: elektrische lier.

Accommodatie
De Poseidon heeft een ruime salon en telt 14 hutten, die comfortabel zijn ingericht.
Salon
De inrichting van de salon bestaat uit 4 tafels
met banken en stoelen. Verder kunt u gebruik
maken van:
•
•
•
•
•
•

TV met internetaansluiting en wifi;
Muziekinstallatie met USB- en
iPodaansluiting;
Boeken over het planten- en dieren
leven in de Waddenzee;
Nautische kaarten van de Waddenzee
en het IJsselmeer;
Wandel- en fietskaarten van alle
Waddeneilanden;
Diascherm (op aanvraag).

Kombuis
U kunt gebruik maken van de volledig ingerichte kombuis, die voorzien is van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gasfornuis met 6 pitten;
Oven 70 liter;
Warmhoudkast;
Koffiezetapparaat (2 liter) incl. filters;
Koelkast 420 liter;
Vriezer 130 liter;
Biertap (1 vat Grolsch bier van 20 liter kost €78,-);
Voorraadruimte;
Op aanvraag: gas barbeque.

Hutten
De hutten van de Poseidon zijn comfortabel ingericht en bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedden (afmeting 2 x 0,75 m) voorzien van hoeslaken, kussen met sloop en dekbed met overtrek;
Bedlampje;
Wastafel met warm en koud stromend water, spiegel, lampje en kastje;
Bergruimte;
Kledinghaken;
Patrijspoort;
220 volt;
Centrale verwarming.

Sanitair
Centraal in het schip bevindt zich het sanitaire gedeelte, voorzien van:
•
•

2 douches met spiegel en wandhaken;
4 toiletten met wasbak en spiegel.

Zitkuip
Bovendeks biedt de kuip een veilige, beschutte plek tijdens het zeilen. Het is voorzien van:
•
•

Kuipkussens;
Regen- of Zonnetent.

