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Ik ben ervan overtuigd u gaat genieten van uw zeilevent met SailForce. Wemeldinge ligt direct aan
de Oosterschelde, het grootste nationale park van Nederland. Bijgaand nog wat handige informatie.
Route & parkeren
Wemeldinge is goed bereikbaar, ligt tussen Goes en Yerseke, vanaf de A58 uit de richting Bergen op
Zoom neemt u afslag 33 (Yerseke) en volgt u de N289 richting Wemeldinge.
Parkeren is gratis achter de bouwmarkt Hubo (volg borden P jachthaven), als navigatie adres kunt u
Sluisplateau 37 invoeren, achter de huizen langs treft u de toegang tot het grote parkeerterrein op
slechts 2 minuten loopafstand van de jachthaven.
http://zeilenzeeland.nl/route-naar-sailforce.html
Kledingadvies
Meenemen:
sportieve kleding, windjack en schone (sport)schoenen met lichte zool
In de zomer: zonnebril (met touwtje) zonnebrand, handdoek, zwemkleding
➢
➢
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Bij kouder weer adviseren wij meerdere laagjes kleding.
Draagt u een bril, denkt u aan een veiligheidstouwtje?
Er zijn zwemvesten en zeilkleding aan boord en is gratis beschikbaar.

Catering
Wanneer u heeft gekozen voor een cateringpakket, hoeft u zelf niets mee te brengen. Heeft u ervoor
gekozen om de catering zelf te verzorgen, kunt u bestek, kopjes, borden en glazen bij ons aan boord
gebruiken. Geen bierkratten met flessen, enkel plastic flessen of blikjes met dranken, met
uitzondering voor wijn etc. Uiteraard hebben we een koelkast aan boord.
Dineren
Na afloop van uw event/uitje lekker eten? Wemeldinge heeft een aantal prima restaurants, waarvan
er drie een drie gangenmenu serveren tussen € 21,50 en € 22,95. Daarnaast kunt u uiteraard a la
carte dineren, afhankelijk van uw budget en wensen. Wij verzorgen graag uw reservering.
Meer info: www.wemeldinge.info

Veel gestelde vragen (FAQ)
Slecht weer?
Een gezegd is dat slecht weer niet bestaat, enkel slechte (zeil)kleding. Maar uiteindelijk bepaalt de schipper of er
wel of niet gevaren wordt. Tegenwoordig zijn de weersvoorspelling accuraat, wij nemen vooraf contact op indien
er sprake zou zijn van extreem harde wind en/of slechte vooruitzichten.
Met hoeveel personen kan je op een kajuitzeiljacht?
De ideale bezetting is 8 personen per kajuitzeiljacht. Er is geen minimum, maar indien gewenst kunnen er
maximaal 10 personen mee aan boord. We kunnen groepen aan tot 80 personen, verdeeld over 8
kajuitzeiljachten.
Zeeziekte?
Het komt op de Oosterschelde nauwelijks voor dat mensen zeeziek worden. Bent u gevoelig, neemt u dan vooraf
een reistabletje (primatour) mee. Uiteraard zorgt de schipper ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt. We
zeilen met zeewaardige zeiljachten terwijl we niet op open zee varen, dus vaak is er een ‘’oppertje’’ te vinden
waarbij de golven minder hoog zijn dan aan de kust.
Aha een kajuit! Toilet & omkleden
U zeilt met comfortabele zeiljachten met een ruime kajuit (binnenruimte). Er is voldoende ruimte om u aan boord
om te kleden en uw meegebrachte spullen veilig op te bergen

Graag tot ziens aan boord!
We maken er samen een zeilmoment van.
Team SailForce, Marco van Dijke
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