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Zwembroeken die de 
oceaan schoner maken.

A-dam maakt duurzame producten met 
originele designs van innovatieve materialen.

De zwembroeken van A-dam worden gemaakt van gerecyclede flessen. Een derde hiervan is afkomstig 
uit de oceaan. Met een zwembroek van A-dam help je dus actief mee de plastic soep op te ruimen.

www.a-dam.com

100% gerecycled polyester Extra binnenzak met rits Met waterbestendige reistas
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Het voorjaar is in volle gang en de zomer is in 
aantocht: heerlijk genieten met mooi én minder 

mooi weer!

Ieder seizoen heeft zo zijn charme, maar er gaat toch niets boven de zomer. 
Geniet van de zon en ga er lekker op uit met uw partner, gezin, vrienden of 

vriendinnen. Wij geven u graag inspiratie en daarom hebben wij speciaal voor 
u de leukste tips en uitjes geselecteerd. En dit allemaal met korting!

COLOFON

Productie en uitgave
Samengesteld door 

Lifestyle Media Group 

Vormgeving en tekst
Esmée Geel 

Tanja van Kempen

Fotografie
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GENIETEN IN HET OOSTERPARK BIJ PARK 
CAFÉ-RESTAURANT, IN HOTEL ARENA
GA GEZELLIG ONTBIJTEN, LUNCHEN OF DINEREN MET 15% KORTING!

15% 
korting

Loungen en tafelen in een 
monumentaal pand
Ga voor de perfecte mix tussen stad en natuur naar PARK 
Café-Restaurant in Hotel Arena. PARK Café-Restaurant is 
een hide-away in het Oosterpark, waar u van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat in de zon kunt zitten op het 
grote terras. Ideaal dus als u even aan de drukte van 
de hoofdstad wilt ontsnappen. Deze all-day hotspot is 
verdeeld in een intieme zithoek, een sfeervolle bistro en 
een restaurantgedeelte met tafellinnen.

Of u nu in de buurt werkt, van buiten komt, toevallig in 
de buurt bent of de hele stad hebt doorgefietst, bij deze 
hotspot kunt u altijd terecht voor een tafel vol heerlijke 
gerechten, goede cocktails en flink wat dosis zonnestralen. 
PARK Café-Restaurant ligt praktisch in het Oosterpark en 
daardoor kunt u volop genieten van het groene uitzicht. 
Wilt u gegarandeerd zijn van een tafeltje buiten, dan kunt u 
reserveren op het zijterras. Met de uitgebreide bier, wijn en 
cocktailkaart kunt u hier de hele dag vertoeven.

Extra tip! 
Bij Hotel Arena worden geregeld feesten georganiseerd 
in de authentieke Kapel. Dus na uw terrassessie kunt u 
meteen door de dansvloer op!

VOORDEEL:
15% korting op het eten bij PARK- Café Restaurant. 
Geldig op ontbijt, lunch- en dinergerechten. 
Gebruik de code “EWPARK15” bij uw online 
reservering of op vertoon van deze voordeelpagina.
‘s-Gravesandestraat 55, 1092 AA
Amsterdam, The Netherlands

Kijk voor meer informatie op parkcafe-restaurant.nl



DUTCH CUISINE BIJ 
BRASSERIE DE ROODE LEEUW

Heerlijke burgers

Dineren op het oudste terras in hartje Amsterdam
Het oudste terras van Amsterdam, het enige op het Damrak, heeft een nieuwe 
omlijning. De bekende witte serre is ingeruild voor een stalen frame. Grote 
ramen bieden goed zicht tot diep in de langwerpige ruimte.
De ruimte is nu lichter, zowel door de frisse tinten en sierlijke prints, als de 
moderne lichtconstructies op het plafond. Maar het verleden is niet vergeten. 
De klassieke fluwelen banken, houten panelen en originele tegelwerk zijn flink 
afgestoft en geïntegreerd in een fris design van architecte Evelyne Merkx, wie 
tevens verantwoordelijk is voor het ontwerp van de serre. De karakteristieke 
rode kleur is nog altijd terug te vinden in de details.

Nederlands erfgoed met nieuwerwetse draai - zowel in 
het menu als in het design
Ook op de witmarmeren tafels worden nog altijd Hollandse gerechten 
geserveerd. Geen doorsnee stamppotjes, maar echte Hollandse haute cuisine. 
Verrassende en traditionele gerechten, waarbij jong en oud kunnen genieten 
van de prachtige locatie: de drukte van de stad speelt zich vlakbij en zichtbaar 
af, maar in de Brasserie zelf is het gerecht de hoofdrolspeler als u geniet van 
uw ontbijt, lunch of diner.

Bijzondere wijnen

Culinaire gerechten

VOORDEEL:
Op vertoon van deze kortingspagina ontvangt u 20% korting op uw diner 
bij Brasserie De Roode Leeuw te Amsterdam.*
*Alleen geldig op maaltijden, niet geldig op dranken, en geldig tot 
15 september 2019.

20%
korting

Reserveer nu op brasseriederoodeleeuw.nl
 | EW Voordeel5



EW Voordeel | 6

LAAT U VERRASSEN DOOR HET GROTE 
REISAANBOD VAN WIGWAM TRAVEL
GUNSTIGE VLIEGTIJDEN EN PRACHTIGE HOTELS

VOORDEEL:
Gebruik de kortingscode ‘EWTRAVEL19’ bij het 
afrekenen en ontvang € 25,- korting op het gehele 
reisaanbod van Wigwam. Geldig tot 14 juli 2019.* 
*De kortingscode is 1 maal per boeking te gebruiken.

Wat wordt uw volgende bestemming?
Op zoek naar een leuke stedentrip of zonvakantie? 
Bij Wigwam Travel boekt u een reis met de zekerheid van 
een super hotel en fijne vluchttijden. Hotels worden streng 
geselecteerd op locatie, sfeer en uitstraling waardoor u 
altijd op een leuke plek verblijft. Denk hierbij aan sfeervolle 
boetiekhotels, stijlvolle kamers en hotels met een uitstekende 
service. 

Van stedentrips tot zonvakanties, van verre reizen tot 
dichtbij er is keuze voor ieder budget. Bovendien krijgt u de 
mogelijkheid om zelf uw vluchttijden te kiezen. U boekt al 
een complete reis inclusief vlucht en een super hotel vanaf 
€ 139,-. Bekijk het gehele aanbod op Wigwam.travel en 
ontvang € 25,- korting!

Bekijk het volledige reisaanbod op wigwam.travel

€ 25,- 
korting
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IDEALE VAKANTIE OP VAKANTIEPARK 
MARRISA IN NOORDWEST-DUITSLAND

Uniek en nieuw vakantieoord
Op slechts 1,5 uur rijden van de Nederlandse grens 
vindt u vakantiepark Marissa aan de Dümmer See. 
Breng de vakantie door aan het strand in een modern 
en Scandinavisch ingericht vakantiehuis met familie of 
vrienden. Op vakantiepark Marissa verveelt u zich geen 
moment met mogelijkheden als fietsen, zonnebaden, 
zwemmen, vissen, surfen en diverse excursies. In 
de winter kunt u schaatsen op het bevroren meer of 
ontspannen in de sauna. Voor een rustgevende vakantie 
is vakantiepark Marissa de ideale bestemming! 

VOORDEEL:
Ontvang nu € 30,- korting op een NOVASOL 
vakantiehuis op het vakantiepark aan de Dümmer 
See. 

Ga naar novasol.nl/ew en gebruik kortingscode ‘EWD19’ 
voor 31-12-19 bij uw boeking.

Boek uw vakantiehuis op novasol.nl/ew

€ 30,- 
korting
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STAYOKAY OP DE MOOISTE 
PLEKJES VAN NEDERLAND
DORDRECHT, GORSSEL OF UTRECHT CENTRUM
Deze Stayokay locaties vindt u op wel hele bijzondere plekjes 
in het land. Wat dacht u van Stayokay Dordrecht, gelegen in De 
Biesbosch? Of het landelijke Stayokay Gorssel in de Achterhoek, 
op steenworp afstand van Deventer. Liever een citytrip? Dan bent 
u op het juiste adres bij de supermoderne locatie in Utrecht op het 
befaamde plein de Neude: Stayokay Utrecht Centrum! Alle hostels 
hebben privé- en gedeelde kamers, met een eigen badkamer en 
een gezellige bar. 

Vanuit de hostels kunt u alle kanten op: kunst & cultuur proeven 
in de stad, actief de natuur verkennen of even uitwaaien op het 
strand. Het mooie van deze locaties is dat u altijd naar huis gaat 
met nieuwe avonturen op zak! 

VOORDEEL:
Ontdek nu één van deze 3 toplocaties! Boek met kortingscode 
EW15 en ontvang 15% korting op uw overnachting.* 
*Let op: deze actie is m.u.v. feestdagen, op basis van beschikbaarheid 
en enkel geldig op nieuwe online boekingen op stayokay.com.
Boeken en verblijven t/m 31 augustus 2019.

Boek uw overnachting op stayokay.com

15% 
KORTING

HISTORISCH SLAPEN IN HET 
KONTAKT DER KONTINENTEN
Wereldse gastvrijheid op de Utrechtse Heuvelrug
De hotelkamers van hotel Kontakt der Kontinenten bevinden zich in twee 
bijzondere en historische panden: een voormalig missiehuis met fraaie 
glas-in-loodramen en klooster Cenakel. Vanaf het hotel wandelt u over het 
bospad naar Thermen Soesterberg voor een heerlijke wellnessdag.

De bosrijke omgeving heeft veel mooie wandel- en fietsroutes en is een 
oase van rust. Wilt u lekker bij het hotel blijven? Dan bent u welkom 
op het terras of om te relaxen in één van de zitzakken of hangmatten. 
De volgende ochtend kunt u uitgerust genieten van het ontbijtbuffet in 
ProefLokaal de Wereld. 

WANDEL, FIETS EN WELLNESS ARRANGEMENT:
• Twee overnachtingen op een knusse tweepersoonskamer
• Uitgebreid ontbijtbuffet in ProefLokaal De Wereld
• Gratis gebruik van koffie- en theefaciliteiten in de lounge
• Eén dag entree tot Thermen Soesterberg
• Gratis fiets- en wandelroutes voor onderweg

Van € 268,- voor € 199,- o.b.v. beschikbaarheid.

Boek via KontakderKontinenten.nl o.v.v. EW19

25% 
korting
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HEERLIJK ONTSPANNEN BIJ SAUNA SWOLL

VOORDEEL:
Ontvang 50% korting op een dagentree. Van € 29,50 
p.p. voor € 14,75 p.p. Reserveren is niet noodzakelijk. 
Scan onderstaande barcode bij de receptie om gebruik 
te maken van de korting.*
*Geldig tot 30 november 2019.

Meer informatie op saunaswoll.nl

50% 
korting

EEN OASE VAN RUST MIDDEN IN DE ZWOLSE NATUUR

Voel u direct thuis
Even helemaal niets moeten, een moment voor uzelf en 
ultieme ontspanning. Laat u verwennen onder de rook 
van Zwolle. Sauna Swoll is een écht familiebedrijf en dat 
merkt u aan alles. Warme gastvrijheid met alle faciliteiten 
van de moderne sauna, waar duurzame keuzes centraal 
staan. Denk bijvoorbeeld aan warmtewinning met speciale 
kachels om C02 uitstoot te verminderen en het gebruik van 
bronwater uit eigen bron om uitstekende waterkwaliteit te 
kunnen garanderen.

Faciliteiten
Sauna Swoll ligt midden in de Zwolse natuur en de mooie 
ruime tuin zorgt voor totale ontspanning. U kunt er genieten 
van verschillende faciliteiten zoals vijf grote sauna’s, een 
Turks stoombad, twee zwembaden, twee bubbelbaden, 
een zwemvijver, zonnebanken en rustruimtes die ervoor 
bestemd zijn om u een bijzonder ontspannen moment te 
bieden. 

Ook kunt u bij Sauna Swoll terecht voor diverse 
behandelingen zoals massages, opgietingen en 
schoonheidsbehandelingen.
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BLOOT! EEN MAGAZINE OVER VRIJHEID, 
ONTSPANNEN EN LEKKER IN UW VEL ZITTEN
INSPIREER EN ERVAAR: VANAF 8 JUNI IN DE WINKELS

IJzige dip
In september 2017 deed ik met twee zussen en een zwager een huttentrektocht door het Virgental in Nationalpark HoheTauern in Oostenrijk. We liepen dagen door een sneeuwlaagvan soms dertig centimeter dik. Op de derde dag kwamen we laat in de middag aan bij de Bergerseehütte. Mijn familie was moe van acht uur lopen en ging een uurtje op bed liggen. Ik had een ander idee om snel weer fi t te worden. Buiten in de vrieskou kleedde ik me uit en liep op blote voeten langs het meertje tot ik een geschikte plek vond voor mijn zoveelste skinnydip. Er stond net geen ijs op het water, maar dat scheelde niet veel. Later vroeg mijn zus wat ik had gedaan toen zij sliepen. “O, dat is echt iets voor jou,” antwoordde ze toen ik over mijn skinnydip vertelde. Twee dagen na de skinnydip bij de Bergerseehütte liepen we richting De Großvenediger-gletsjer. Na drie uur bergop lopen door de sneeuw kwam ik aan bij een bergmeertje. “Was macht er?” hoorde ik een vrouw zeggen terwijl ik me uitkleedde.“Er geht schwimmen! Das gibt’s doch gar nicht,” zei een man. Met verbazing bekeken ze vanuit de verte mijn skinnydip. Mijn tweede dip deze week in ijzig water. Maar wat heerlijk verfrissend! Toen mijn zussen en zwager even later arriveerden, zeiden ze meteen: “Jij hebt zeker in dat meertje gezwommen?” 

JACQUES JACOBS

‘Met verbazing 
bekeken ze mijn 
skinnydip’ 

WINNAARBevr ijd
Het vroege najaar van 2004. Met zeven vrienden verblijven 
we in een vakantiehuisje in Zandvoort, een traditie die al uit 
1975 stamt en nog steeds wordt voortgezet. Toch is het dat 
jaar een beetje anders. Ik had die zomer een zware operatie 
ondergaan vanwege darmkanker. De wereld stond even op 
zijn kop. 
’s Avonds vlak voor zonsondergang maken we een wandeling 
op een druk deel van het strand. De terrassen van de 
restaurants zijn nog goed gevuld: het is prachtig weer en 
de zon heeft het water warm gehouden. Ik voel ineens de 
behoefte opkomen om de zee in te duiken, om te laten zien 
aan mezelf en aan de rest van de wereld dat ik het overleefd 
heb. Ik kleed me helemaal uit en gooi mijn kleren op een 
hoopje. Vanaf de boulevard hoor ik wat verbaasde en 
verontwaardigde kreten, maar ik duik de zee in, in mijn blootje. 
De golven strelen mijn lijf: het lichaam dat weer ʻheel’ is, mag 
gezien worden. Vrijheid! 

HAN BORG

Geheime zwemplekAls het ’s zomers erg warm is, wandel ik graag in mijn favoriete 
bos naar een heel afgelegen plek. Helemaal achter in het bos, ver 
weg van alle wandelpaden, ligt een oud kanaal dat niet meer in 
gebruik is. Het doet alleen nog dienst als aanvoer van water naar 
de landerijen in de omgeving. Langs het kanaal loopt een pad en 
vormen hoge bomen een soort laan. De bladeren aan de bomen 
fi lteren het zonlicht, het is er heerlijk koel. Aan het einde van het 
pad bevindt zich een soort sluisje waar ik me wel eens ongekleed 
het water in laat glijden. Op zo’n moment ben ik heel dicht bij de 
natuur. Ik heb zelfs meegemaakt dat een paartje ijsvogels rakelings 
over me heen vloog en een eindje verder op een tak ging zitten. 
Door heel kalm te zwemmen, kon ik ze tot heel dichtbij naderen. 
Fantastisch! 
Verder spring ik nog wel eens spontaan in een natuurplas bij ons in 
de buurt, maar dat haalt het niet bij dit mooie plekje. Vooral omdat 
ik daar wél uitkijken moet voor andere wandelaars.ROEL GUCHELAAR

Ontboezemingen
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Modderige duik
Tijdens de warme zomer van 2018 waren we op bezoek bij vrienden in Friesland, die daar een chaletje met sloep hebben. Van tevoren had ik het plan opgevat voor een skinnydip in de Friese wateren. Tijdens een van die prachtige dagen, was het dan eindelijk zover dat we met de sloep gingen varen. Onze boot bleek niet de enige op het water, dus een goede gelegenheid voor een skinnydip deed zich niet zomaar voor. Op een rustig stuk, met de niet al te uitnodigende naam ‘De Modderige Bol’, gingen we snel uit de kleren, het water in. Na even wennen aan de temperatuur was het heerlijk om daar rond te zwemmen. De mensen op de boten die passeerden hadden niets in de gaten, totdat ik weer in de boot klom. Op dat moment 

kwam er een boot langs met twee oudere stellen; het ene stel hoofdschuddend, het andere paar glimlachend. Al met al een heerlijke ervaring in lekker water, met – dat moet gezegd – een 
modderige bodem.
HARRY PRINS

Blue Lagoon

In de jaren zeventig werkte ik in het West-Afrikaanse

Liberia en gingen we in de droge tijd naar een rustige 

lagune aan de kust. Bij het zwemmen in de oceaan, die 

nogal ruw was, hield je geen zwemkleding aan je lijf. 

Gevolg was dat we dus maar bloot gingen zwemmen. 

Dat was niet toegestaan, maar toch breidde ons clubje 

zich in de loop van de tijd uit tot zo’n zestien leden. Na 

het zwemmen gingen we steevast barbecueën op het 

strand van de lagune. Dat zorgde af en toe voor een 

fl inke rookontwikkeling en trok daardoor de aandacht 

van de lokale bevolking. Nadat ze ons gespot 

hadden, kregen we te horen: “With respect for 

your society, please go to the beachside.” Dit was 

natuurlijk omdat we met z’n allen in ons blootje 

liepen. Dus zijn we maar verkast naar de zeezijde 

van de lagune. Daar hebben we nog lang 

nagenoten van onze eerste naakte uitstapjes 

aan de kust van Liberia.

FAMILIE KEESEN
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Businessmodel

Met je eigen lijf bloot op het world wide web? Het klinkt als 
je grootste nachtmerrie, maar niet voor Stella Cordes (22), 

beter bekend als A Naked Girl. Wat begon als een serie 
kiekjes tijdens haar reis door Australië, groeide in nog geen 

twee jaar uit tot een Instagramaccount en website met 
250.000 volgers. Die nu dagelijks op een foto van haar blote 

billen zitten te wachten…
TEKST STEPHANIE REEDIJK - BEELD MERAL SOYDAS

HET BLOTE 
MEISJE 

‘IK NAM EEN SLOK VAN MIJN BIER EN WIST: 
DIT GAAT HET WORDEN’

12Bloot ! Magazine #4
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Bloot ! Magazine#4 2019           € 4,99

Bloot ! Magazine
#4 2019  |  € 4,99

een magazine
over vrijheid, 
ontspannen 

en lekker in je 
vel zitten

Bloot !

250.000 volgers voor  Stella’s blote billen

Eilandhoppen als Adam & Eva
KOEKELOEREN BIJ HET NIEUWE SPA ONE

WELLNESS   |   REIZEN   |   OPINIE   |   ZELFBEWUST   

B
loot ! Magazine #4

2019

40% 
korting

Even uw batterij opladen...
Heeft u uw zomerplannen al klaar? Zin om een paar weken 
optimaal te genieten van het gevoel écht even vrij te zijn? 
Zo’n 2 miljoen Nederlanders weten hoe fijn het voelt om 
letterlijk en figuurlijk al het overbodige van zich af te gooien 
door bloot te ontspannen. Maar dat kunnen we u wel 
vertellen… U voelt het verschil pas echt door het zelf te 
ervaren!

Laat u inspireren door de nieuwste editie
Hop mee van eiland naar eiland tijdens de kampeertrip door 
Kroatië. En ontdek hoeveel verschillende werelden er te zien 
zijn op Gran Canaria. Liever dicht bij huis? De verslaggevers 
van Bloot! magazine mochten koekeloeren bij het stijlvolle, 
gloednieuwe wellnessresort Spa One in Noord-Brabant. Ook 
geven ze de beste bloottips voor Drenthe en de Zaanstreek. 
En ze interviewden de Friese schone achter het mega-
populaire Instagram-account A Naked Girl. Hoe zij op haar 
geheel eigen manier haar broodwinning maakt van bloot? U 
leest het in Bloot! magazine. 

Dit inspirerende tijdschrift voor iedereen die graag naar de 
sauna, het naaktstrand of de blootcamping gaat (of daar 
nieuwsgierig naar is!), ligt vanaf 8 juni in de winkel. 

VOORDEEL:
Maak nu gebruik van een dubbelleuke aanbieding: het 
nieuwste nummer én de wellness-special van Bloot! 
magazine samen voor € 5,95 i.p.v. € 9,98.* 

*De aanbieding geldt t/m 31 augustus 2019 en is exclusief 
verzendkosten.

Bestel dit blootgewone duopakket op blootgewoon.nl/ew
Fotografe: Meral Soydas
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MARTIJN FISCHER ZINGT HITS VAN HAZES - 
EEN ODE AAN HET CONCERTGEBOUW ‘82

A NIGHT AT THE OPERA MET ELĪNA 
GARANČA IN HET CONCERTGEBOUW /

MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019 20.15 UUR
‘Kijk uit voor de trap jongen!’, werd André Hazes gewaarschuwd 
door zijn moeder, vlak voor zijn eerste optreden in Het 
Concertgebouw in 1982. Deze avond klinken de onverwoestbare 
nummers van Hazes wederom in de Grote Zaal, tot leven gebracht 
door Martijn Fischer. Dit concert is de première van Martijn Fischer 
zingt hits van Hazes, daarom neemt Martijn speciale gasten mee 
die binnenkort bekend worden gemaakt. Ook staat er een extra 
groot orkest op het podium!

‘Heel veel mensen zijn dol op zijn muziek en bewonderen hem als 
mens’, vertelt Fischer. ‘Een grootheid van 1,68 meter wiens muziek 
troost geeft en verbroedert.’

Drama, ontroering en spektakel in A Night at the Opera. In 
alle drie excelleert Elīna Garanča, die erom bekend staat 
zich aan elk project volledig over te geven. Op 1 oktober 
zingt ze aria’s uit twee van de meest geliefde opera’s uit 
het repertoire: Don Carlos en Aida van Verdi. Minstens zo 
dramatisch is Cilea’s Adriana Lecouvreur, waaruit Garanča 
ook een aantal delen zingt. Aria’s vol theater!

‘Haar talent zou haar in elke eeuw tot een ster hebben 
gemaakt’, schreef Opera News over Elīna Garanča.

VOORDEEL:
Ontvang 25% korting en bestel uw kaarten online en voeg de 
code ‘EP190923EW’ toe op de bestelpagina. De kortingsprijs 
wordt automatisch berekend.* 
Entree: € 39,- (rang 1) - € 29 (rang 3).
*Let op: deze actie geldt op de standaardprijs van het concert en is niet 
geldig op reeds gekochte kaarten.

Boek uw tickets op concertgebouw.nl

Boek uw tickets op concertgebouw.nl

DINSDAG 1 OKTOBER 2019 20.15 UUR

VOORDEEL:
Ontvang 25% korting en bestel uw kaarten online en 
voeg de code ‘EP191001EW’ toe op de bestelpagina. 
De kortingsprijs wordt automatisch berekend.*
Entree: € 78,- (rang 1+) - € 30 (rang 4).

*Let op: deze actie geldt op de standaardprijs van het concert 
en is niet geldig op reeds gekochte kaarten.

25% 
korting

25% 
korting

Copyright: Mark Engelen

Copyright: Holger Hage, DG
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RELAX BIJ THERMEN KATARA IN BELSELE (BE)

VOORDEEL: 
• Saunatoegang 1 persoon € 23,90 i.p.v. € 29,90.
• Saunatoegang 2 personen € 44,90 i.p.v. € 59,80.

Geldig tot en met 31 juli 2019 op vertoon van deze 
pagina. Zonder reservering.

Meer informatie op katara.be

LAAT U MEEVOEREN OP EEN REIS ROND DE WERELD VAN SAUNA EN WELLNESS

Exotische reis bij onze zuiderburen
Thermen Katara heet u van harte welkom. Katara 
betekent in het Oudgrieks ‘zuiver, puur, rein’ en 
misstaat niet voor de pure en intense saunabeleving die 
vooropgesteld wordt: tijd nemen voor uzelf, stilstaan bij 
uw gezondheid en puur genieten in alle stilte. Kortom, 
herbronnen in een oase van water en vuur.

Laat u meevoeren op een reis rond de wereld van sauna 
en wellness. Met meer dan 10.000 m² saunaplezier is 
er voor ieder wat wils. Er zijn binnen- en buitensauna’s, 
opgietsessies, jacuzzi’s, neveldouches en een 
waterstraat. De grote saunatuin is de perfecte plek om 
even af te koelen, tenzij u liever de gezelligheid van het 
haardvuur opzoekt om te relaxen. 

De beste sauna van België 
volgens Tripadvisor
Thermen Katara is een oase van rust waar vriendelijkheid, 
netheid, klantgerichtheid en hygiëne hoog in het vaandel 
worden gedragen. Thermen Katara is elke dag geopend 
vanaf 10 uur en voor saunagebruik hoeft u niet te 
reserveren. Gebruik van de thermenfaciliteiten gebeurt 
naakt behalve op woensdag, dan is het badpakdag. U 
vindt Thermen Katara in Sint-Niklaas, tussen Antwerpen 
en Gent. 

€ 15,- 
korting
o.b.v. 2 personen
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NAAR DE MOOISTE BESTEMMINGEN 
MET CRUISE TRAVEL 
STAP AAN BOORD VAN FANTASTISCHE SCHEPEN EN GENIET!

€ 100,- 
korting

Ontdek de charme van het cruisen
Stelt u zich voor: een reis waarin u elke dag een andere 
bestemming ontdekt én reist in ultieme comfort. Tijdelijk 
profiteert u bij Cruise Travel van een mooie korting!

Met stijlvol ingerichte hutten en openbare ruimtes, veel 
entertainment en uitstekende service voelt u zich aan boord 
van een cruise direct thuis. Culinaire liefhebbers kunnen 
terecht in één van de (specialiteiten)restaurants voor vers 
bereide gerechten. Bent u toe aan ontspanning? Ga heerlijk 
bij het zwembad liggen met uw favoriete boek of bezoek de 
spa voor een massage. Naast al het vermaak aan boord 
bezoekt u uiteraard ook elke dag een bijzondere nieuwe 
bestemming. Cruisen is de perfecte vakantie!

Speciaal voor u geselecteerd
De door ons geselecteerde cruises zijn zorgvuldig voor u 
uitgekozen. Onze aanrader? De cruise met de Celebrity 
Edge naar de Caribbean, waar u de ABC-eilanden 
én Kaaimaneilanden bezoekt. Zowel voor de ervaren 
cruisereizigers als nieuwe cruisers is dit een fantastische 
ervaring! Zeker aangezien u aan boord bent van het 
nieuwste en meest moderne schip van de rederij Celebrity 
cruises.

VOORDEEL:
Zorgeloos genieten is de kracht van Cruise Travel. 
Al meer dan 32 jaar helpen zij reizigers aan de juiste 
cruise en passen de cruise aan naar al uw wensen. 
Boekt u vóór 15 juli 2019 een cruise mét vlucht, dan 
profiteert u van € 100,- korting op uw boeking met de 
atiecode “E91ctp”!

Boek nu uw cruise op cruisetravel.nl/ew
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SLAAP OP 100 METER VAN HET STRAND IN 
HOTEL ZUIDERDUIN IN EGMOND AAN ZEE
STRUIN OVER DE BOULEVARD EN NEEM PLAATS IN EEN VAN DE VELE RESTAURANTS

Sfeervol hotel met wellness
Hotel Zuiderduin (4*) ligt in het Egmondse duingebied, op 
100 meter van het strand en het gezellige dorpje Egmond 
aan Zee. Het hotel beschikt over een restaurant, een 
overdekt zwembad met whirlpool, sauna, Turkse baden, 
Japanse baden, Wellness Center Zenmoodz, squashbaan, 
fitnessruimte, 8 ultramoderne bowlingbanen én het enorme 
kinderspeelparadijs ‘Wally de Walrus’. 

Neem even de tijd om een paar dagen uit te waaien! 
Het zandstrand nodigt u uit voor een heerlijke dag in de 
buitenlucht. Het dorp ligt direct achter de duinen en heeft 
tal van leuke winkels, terrasjes en restaurants maar ook 
de prachtige vuurtoren Jan van Speijck. Een wandeling 
door het Noord Hollands duinreservaat is betoverend mooi. 
Even winkelen? Fiets dan naar Kunstenaarsdorp Bergen of 
bezoek kaasstad Alkmaar op slechts 10 minuten rijden.

ARRANGEMENT:
• Twee overnachtingen
• Twee keer uitgebreid ontbijtbuffet
• Eén keer dinerbuffet incl. 1 drankje
• Welkomstdrankje
• Vrij gebruik van zwembad en sauna’s
• Gratis gebruik van WiFi
• Gratis parkeren (o.b.v. beschikbaarheid)
• Inclusief toeristenbelasting

Laagseizoen: van € 137,50 p.p. voor € 119,- p.p.
Middenseizoen: van € 157,50 p.p. voor € 139,- p.p.
Hoogseizoen: van € 177,50 p.p. voor € 159,- p.p.

Aankomst: van zondag t/m donderdag t/m 31 maart ‘19
Niet geldig: van 12 juli t/m 24 augustus ‘19

Boek nu uw kamer op zuiderduin.nl/ew

15% 
korting
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KNUS HOTEL AAN ZEE IN NORMANDIË:
AUBERGE DU VIEUX PUITS
HEERLIJK UITWAAIADRES BOVENOP EEN KLIF BIJ DIEPPE

Spectaculair uitzicht 
en romantische sfeer
Op nog geen 400 kilometer rijden vanaf de Nederlandse 
grens, vlak bij het mooie havenstadje Dieppe, in het 
heuvelrijke Normandie, ligt Auberge du Vieux Puits. 
De auberge uit 1850 biedt een schitterend uitzicht op 
zee en de krijtrotsen. Net verbouwd, voldoet de auberge 
aan alle moderne comfort, zonder verlies van de warmte 
en authentieke sfeer van het rustieke Normandië.

Naast acht sfeervol ingerichte gastenkamers, is er een 
restaurant waar de lokale specialiteiten geserveerd 
worden, een grote tuin met een terras vanwaar u 
prachtig uitzicht hebt over zee. Voelt u zich vooral thuis 
in de Auberge, een ongedwongen en plezierige sfeer 
staat voorop. Niet het onpersoonlijke van een hotel, 
maar het gemoedelijke van een chambres d’hôtes treft u 
aan bij Auberge du Vieux Puits.

Het restaurant en kamers kregen een eervolle 
vermelding in de Michelingids!

VOORDEEL:
Boek uw overnachting op puys.fr/nl, vul de code 
“EW2019” in en ontvang een gratis fles champagne 
op uw kamer bij aankomst.

Reserveer nu uw kamer op puys.fr/nl

GRATIS 
CHAMPAGNE
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HET SCHAAKSTUKKENMUSEUM
IN HET HART VAN ROTTERDAM
Een must voor schaakliefhebbers
Het schaakparadijs is bij elkaar gesprokkeld door Ridder 
Dijkshoorn. In de loop der jaren is zijn collectie zo groot 
geworden dat hij er wel een museum mee kon openen. 
En zo geschiedde. Daarnaast wordt er steeds een 
wisselexpositie gehouden.

Het schaakstukkenmusem is het kleinste museum van 
Rotterdam, maar het heeft een grootse variatie aan 
schaakspellen: van Asterix en Obelix tot aan de Muppets, 
van de Grieken en Romeinen tot aan Napoleon tegen 
Rusland, van Kunst tot aan Kitch, het is er allemaal! Kom 
gerust een partijtje schaken op het Groot Rotterdam 
Schaakspel!

VOORDEEL: 
Op vertoon van deze pagina ontvangt u een gratis 
boekje met beschrijvingen van verschillende 
schaakspellen in het Schaakstukkenmusem. 

Kijk voor meer informatie op schaakstukkenmuseum.nl

+GRATIS
boekje

PUUR ETEN EN SLAPEN OP EEN ECHTE 
BOERDERIJ BIJ ERFGOED BOSSOM
Historische plek in Twente
Op het eeuwenoude Erfgoed Bossem in het Twentse 
Lattrop-Breklenkamp (6 km van Ootmarsum) vindt 
u een biologische boerderij en beleeft u het échte 
landleven. U kunt kiezen uit originele en duurzame 
verblijfsmogelijkheden:

• Rustieke boerderijkamers en design koestersuites;
• Unieke sterrenkubussen;
• Sfeervolle lodgetenten;
• Een heerlijk familiehuis.

Aan tafel verrast het team van Bossem u graag met 
het natuurvlees van de eigen boerderij en lokale 
kwaliteitsproducten.

VOORDEEL: 
Ontvang € 20,- korting per boeking. Boek hiervoor een 
accommodatie naar wens en vermeld in het notitieveld 
EW2019.*
*Geldig tot december 2019.

Reserveer op bossem.nl

€ 20,- 
korting
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ZOMERAVOND BIJ HET ROTTERDAMS 
PHILHARMONISCH ORKEST
DÉ FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING MET 
CHEF-DIRIGENT LAHAV SHANI
Dat Lahav Shani een weergaloos Mozartdirigent én -pianist is bewees hij 
direct al bij zijn Rotterdamse debuut. Inmiddels weten we dat hij ook een 
sublieme Bruckner in huis heeft. ‘Groots, geweldig, zinderend’, schreef 
NRC in een vijfsterrenrecensie over zijn Bruckner 7, en sprak de hoop uit 
op een vervolg. Dat komt er in dit Zomeravondconcert met Mozarts laatste 
pianoconcert en Bruckners grootse, geweldige Vijfde. 

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest
Het Rotterdams Philharmonisch is een modern orkest met sterke wortels in 
de traditie van de klassieke muziek en het temperament van de thuishaven 
Rotterdam. Sinds september 2018 is Lahav Shani (30) de chef-dirigent. 
Recensenten zijn het erover eens: het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
samen met Lahav Shani behoort tot de internationale top.

VOORDEEL:a
Boek nu tickets voor ‘Zomeravond met Lahav Shani’ op 23 augustus met 
code ‘EW20’ en ontvang 20% korting op de ticketprijs.*
*Geldig op alle rangen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. 

Boek uw tickets op rpho.nl/ew
of bel 010-217 17 07

20% 
korting

BEWONDER AMSTERDAM VANAF HET WATER 
MET BLUEBOAT
Unieke rondvaart ervaring op de 
Amsterdamse grachten
Met een ligging achter het gezellige Leidse Plein, alle grote 
winkelstraten naast de deur en op loopafstand van alle grote 
musea is Blue Boat Company een uitstekende uitvalsbasis 
voor een dagje Amsterdam!

Vaar mee met de 75 minuten durende City Canal Cruise 
en ontdek de stad vanaf het water, een uniek perspectief! 
Luister via het Personal Audio naar de audio gids in één van 
de 21 beschikbare talen (waaronder natuurlijk Nederlands) 
en leer over het ontstaan van de stad, de geschiedenis van 
de bewoners en de architectuur. 

VOORDEEL:
Boek uw rondvaart online op blueboat.nl en betaal als 
volwasse (13+) slechts € 16,50 i.p.v. € 18,50 en voor 
kinderen (5-12) betaalt u slechts € 8,- i.p.v. € 9,-. 

Boek uw rondvaart op blueboat.nl

€ 2,- 
korting
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ONTDEK DE BOTANISCHE 
TUINEN BIJ DE 
MIDGETGOLFTUINEN 
IN LAGE VUURSCHE
OUDERWETS LEUK: WIE KENT HET NIET?

De Biljartbaan stelt uw inzicht en 
inventiviteit op een speelse manier 
op de proef. Door de vindingrijke en 
fantasievolle bouwsels legt de bal de 
meest onverwachte routes af! 
De Biljartbaan: € 10,- p.p.

Biljartbaan

Grasbaan

Midgetgolfen op 3 verschillende banen
Verscholen in de oude bossen van de Lage Vuursche liggen in een 
vorstelijke, van historie doortrokken omgeving de Midgetgolftuinen 
Lage Vuursche. De prachtige, karaktervolle en zorgvuldig onderhouden 
tuinen tellen maar liefst 3 midgetgolfbanen met elk 18 holes, waarin het 
buitengewoon aangenaam toeven is. Dit unieke midgetgolf complex is 
ideaal voor een heerlijk dagje uit. Tevens is de midgetgolfbaan in de Lage 
Vuursche bijzonder geschikt voor een bedrijfsuitje of kinderfeestje van 
formaat.

De Gravelbaan werd in 1954 
aangelegd voor het midgetgolfen 
in zijn traditionele vorm. Spelen op 
deze baan brengt u terug naar de 
tijden van weleer. Naast de bekende 
hole types, biedt de gravelbaan 
verrassende variaties. Zo vormt deze 
voor iedereen een proeve van inzicht 
en behendigheid, 18 holes lang.
De Gravelbaan: € 14,- p.p.

Gravelbaan
VOORDEEL:
Kies uw favoriete baan, toon deze pagina bij binnenkomst en 
ontvang € 2,- korting op de entreekaart. Deze korting is geldig voor 
maximaal 4 personen.*
* Niet geldig op zon- en feestdagen.

Meer informatie op midgetgolftuinen.nl

De Grasbaan is langzaam gegroeid 
tot een waar paradijs. Spelen op de 
grasbaan geeft u het gevoel het echte 
golf te beoefenen, maar dan natuurlijk 
in het klein. De Grasbaan: € 15,- p.p.

€ 2,- 
korting
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FAMILY CAMPS VOOR STOERE 
MAMA’S, PAPA’S ÉN KIDS 
100% KIDS-ÉN OUDERPROOF, ACTIEF EN VEEL FUN!
Samen met uw kinderen surfen, zeilen, klimmen of abseilen… Hoe klinkt 
dat? Er even helemaal tussenuit zijn en te gekke activiteiten buiten 
en in de natuur ondernemen, dát kan met ViNEA Family. Ervaar een 
onvergetelijke vakantie en short break voor het actieve gezin.

TIP: Family Watersportcamp Frankrijk, een actief family camp vol 
watersportplezier! 

• Juli en augustus 2019
• Fietseiland Ile d’Olérond
• Golfsurfen en catamaranzeilen
• Suppen en funboarden
• Glamping met zwembad vlakbij zee
• Voor elke gezinssamenstelling met extra kidsvermaak door reisleiding
• Met andere families en leeftijdsgenootjes

VOORDEEL:
€ 30 p.p. korting voor een Family vakantie. Actiecode EWFVA190 
€ 20 p.p. korting voor een Family weekend. Actiecode EWWE190 

Boek nu op vinea.nl/family

LEER DEZE ZOMER CODEREN EN 
PROGRAMMEREN BIJ BOMBERBOT 
Een volledig uitgewerkte lesmethode om 
kinderen te leren programmeren
Bouw een eigen game of maak een eigen website! 
Bomberbot Codekampen zijn dagkampen waar uw kind 
leuke binnen- en buitenactiviteiten gaat doen en nieuwe 
vrienden maakt. Op Codekamp leert uw kind dat hij/zij niet 
alleen technologie kan gebruiken, maar ook zelf technologie 
kan creëren. Er wordt gewerkt aan een eigen website of 
game en hierbij leert hij/zij nieuwe digitale vaardigheden. 
Vaardigheden zoals efficiënt problemen oplossen, 
mediawijsheid, communiceren en creatief denken. 

VOORDEEL: 
Boek nu met € 25,- korting met code ‘‘ZomerEW2019’’ 
vriendenkorting! 

Na de inschrijving ontvangt u een vouchercode. Elke 
keer dat deze vouchercode wordt gebruikt door iemand 
anders, dan krijgt diegene € 25,- vriendenkorting en als 
bedankje krijgt u € 25,- teruggestort op uw rekening. 

Vind een codecamp bij u in de buurt op codekamp.bomberbot.com

€ 25,- 
korting

€ 30,- 
korting
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STADSMUSEUM HARDERWIJK
Magische wereld van kinderen centraal in werk van 
fotograaf Carla Kogelman
Tentoonstelling 21 mei - 1 september 2019
Het werk van fotograaf Carla Kogelman neemt in Nederland een 
bijzondere positie in. Van 21 mei t/m 1 september 2019 toont 
Stadsmuseum Harderwijk werk van Kogelman. Het is de eerste keer dat 
drie van haar series gelijktijdig te zien zijn.

Carla Kogelman (Raalte, 1961) studeerde in 2011 af aan de Foto 
Academie in Amsterdam in de richting Documentaire en Portret. 
Daarvoor werkte ze 25 jaar als theaterproducent. 

Met haar foto’s is ze vele malen genomineerd voor prestigieuze prijzen 
in binnen- en buitenland. Ze heeft een groot aantal prijzen gewonnen, 
waaronder 6 keer een prijs bij de Zilveren Camera (2011, 2015, 2016 en 
2017), 2 keer een eerste prijs bij de World Press Photo (2014 en 2018) 
en recent de World Water Day Photo Contest.

VOORDEEL:
Bij aankoop van een entreebewijs en op vertoon van deze pagina 
ontvangt u een gratis koffie of thee met iets lekkers in de binnentuin 
van het Stadsmuseum.

Meer informatie op stadsmuseum-harderwijk.nl

MARIUS VAN DOKKUM MUSEUM 
IN HARDERWIJK
Dit museum tovert een 
glimlach op uw gezicht
Het Marius van Dokkum Museum is 
gevestigd in één van de mooiste historische 
panden van Harderijk. Een museum waar 
hardop gelachen wordt, waar wildvreemden 
met elkaar in gesprek raken voor een 
schilderij en waar kinderen net zo veel 
plezier aan kunst beleven als grote mensen. 
Dat is uniek. Dat is het Marius van Dokkum 
Museum. Het enige geregistreerde museum 
in Nederland van een levende kunstenaar. 

Meer informatie op mariusvandokkummuseum.nl

VOORDEEL:
Bij aankoop van een entreebewijs en 
op vertoon van deze pagina ontvangt 
u een gratis entreebewijs voor het 
Stadsmuseum Harderwijk t.w.v. € 7,50.

GRATIS 
CONSUMPTIE

GRATIS 
ENTREE
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DUURZAME VOUWVAAS MET 
EEN BIJZONDER VERHAAL
Designer Wanda van Riet ontwerpt duurzame 
vouwvazen met dessins geïnspireerd op Hollandse 
Meesters
Met vouwvazen.com combineert Wanda van Riet de mooiste motieven van 
toen met duurzame materialen van nu. In de vouwvazen die ze ontwerpt, 
zoekt ze altijd naar verbindingen tussen het verleden en het heden. Die 
verbinding, samen met de duurzame vervaardiging van de vazen, maakt de 
vouwvazen zo speciaal.

Het materiaal van de vouwvazen bevat geen weekmakers noch halogenen 
(zoals pv) waardoor de productie middels milieuvriendelijke processen kan 
verlopen. Het materiaal is scheurbestendig en volledig waterdicht. Na het 
vouwen van de vaas kunt u deze direct vullen met water.

VOORDEEL:
Bestel online en ontvang 15% korting op elke vouwvaas naar keuze 
met kortingscode: ‘EWZOMER’.

Zakelijk bestellen? Bijvoorbeeld op naam van uw bedrijf, laten 
personaliseren of op maat laten vervaardigen? Er is van alles mogelijk, 
mail naar wanda@vanrietontwerpers.nl of bel 073 6120933.

Meer informatie op vouwvazen.com

3*** SUPERIOR HOTEL BRINKZICHT IN VLEDDER
Beleef de Koloniën van Weldadigheid
Op de grens van Drenthe, Friesland en Overijssel treft u 
tussen 3 Nationale Parken de voormalige Vrije Koloniën 
van Weldadigheid. Beleef in Museum De Proefkolonie 
(2019) het unieke verhaal van de eerste kolonisten uit 
Holland, die hier 200 jaar geleden een nieuwe toekomst 
vonden. 

In het omringende landschap treft u de indrukwekkende 
cultuurhistorische erfenis van deze periode. Meer dan 60 
monumenten zijn wandelend of op de fiets te bewonderen.
Niet voor niets zijn de Koloniën genomineerd voor de 
Unesco Werelderfgoed status!

Meer informatie op brinkzicht.com en proefkolonie.nl

ARRANGEMENT: 
• Twee overnachtingen in luxe hotelkamer
• Twee keer ontbijtbuffet
• Gratis tickets Museum de Proefkolonie
• Drie-gangen keuze diner
• E-bike huur voor 1 dag
Van € 180,- p.p. voor € 155,- p.p.
Boek t/m 31 oktober 2019 via info@brinkzicht.com of 
bel naar 0521 381403.

15% 
korting

€ 25,- 
korting
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3 MAANDEN GRATIS 
KUNST LENEN BIJ SBK 
KUNSTUITLEEN & GALERIE
DÉ IDEALE MANIER OM KUNST IN 
HUIS UIT TE PROBEREN
Het leuke van kunst lenen is dat u er niet aan vastzit. Bent u uitgekeken 
op een kunstwerk, dan ruilt u het gewoon om. Vindt u het kunstwerk van 
uw dromen, dan kunt u het kopen met het collectietegoed dat u tijdens het 
lenen opbouwt, want u leent en spaart tegelijkertijd. 

Laat u verrassen door de unieke kunstcollectie 
Met zes vestigingen en een eigen kunstcollectie is SBK de grootste 
kunstuitleen en galerie in Nederland voor particulieren en bedrijven. 

VOORDEEL:
Heeft u altijd al een bijzonder sculptuur of mooi schilderij in huis 
willen hebben? Grijp dan nu uw kans en meld u aan voor een 
proeflidmaatschap voor 3 maanden op sbk.nl/ew. U bent helemaal 
vrij in het kunstwerk dat u uitkiest. De afmeting, prijs, materiaal, of 
het nu een foto, beeld of schilderij is, alles is mogelijk, ongeacht de 
prijs of techniek. 

Voor meer informatie kijk op sbk.nl/ew

VERGADER BIJ HET LLOYD HOTEL IN AMSTERDAM
Een originele locatie voor een 
inspirerende brainstormsessie of een 
rustige ruimte om te vergaderen
Heidedag in de stad? In het iconische LLOYD hotel in 
Amsterdam is het mogelijk. Hier is altijd iets te ontdekken. 
Het restaurant, in het hart van het gebouw, is omgeven 
door bijzondere ontmoetingsplekken en hotelkamers. 
Standaard bestaat niet en in het LLOYD zijn de gasten net 
zo divers als de medewerkers. Organiseer een summer 
school in het originele rederijkantoor uit 1921 of in de 
Pianokamer van Atelier van Lieshout. Strijk neer op een 
platform voor een break-out sessie. Haal een frisse neus 
tijdens een walking meeting van 30 minuten rond het IJ 
of kies het ruime sop en vertrek vanaf de steiger voor een 
boottocht. Op het royale zonnige terras kunt u terecht voor 
een uitstekende lunch, gezellige borrel of BBQ. 

VOORDEEL: 
Van 15 juni tot 31 augustus 2019 ontvangt u zaalhuur 
inclusief catering, lunch én een drankje na afloop voor 
de gereduceerde prijs van € 62,50 p.p. in plaats van 
€ 90,- p.p.

Meer informatie op lloyd.nl

3 MND
GRATIS

KUNST

€ 27,50 
korting
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DORMIO.NL/EW

SPECIAAL VOOR ALLE LEZERS VAN ELSEVIER

KORTINGSCODE: EW2019

Dormio Resort

ANNO 2018

Dormio Hotel

Op slechts tien minuten fietsen van het beroemde Vrijthof in Maastricht 
geniet u van uw vakantie in het meest luxueuze vakantiepark van Limburg. 

Zo combineert u de rust en ruimte van de bosrijke omgeving van 
Dormio Resort Maastricht met de bruisende binnenstad van de hoofdstad van Limburg.

BINNENZWEMBAD - RESORTSHOP - BAKKERIJ - MIO-KIDSCLUB - FIETSVERHUUR

PANORAMARESTAURANT RANTRÉE - ‘T PROEFLOKAAL - FOOD COURT

SOUPEREN SLAPENSTAPPENSHOPPENSPORTEN

* GELDIG VOOR ALLE WONINGEN EN HOTELAPPARTEMENTEN. KORTING GELDT NIET OP DE SERVICEKOSTEN EN TOERISTENBELASTING
ZIE DORMIO.NL/EW VOOR BOEKINGSVOORWAARDEN

KORTING

20%
  TOT EIND 2019*

Dormio Resort Maastricht [DH] Elsevier 180x245mm NEW FINAL.indd   1 28-5-2019   16:30:27



EW Voordeel | 24

Stedemaeght Sailing Charters B.V.
info@stedemaeght.nl   085 - 30 35 37 1

50% 
korting

VOC-Zeiltocht naar Hoorn of Volendam!
Vanaf 9.30 uur kunt u inschepen in de 
Bataviahaven te Lelystad aan boord van de 
‘Stedemaeght’. De ko�e/thee staat klaar 
met wat lekkers. Om 10.00 uur is de afvaart, 
de enthousiastelingen mogen de 
bemanning helpen met de zeilen hijsen en 
plaatsnemen achter het stuurwiel.

Voordat we aankomen in Hoorn of 
Volendam kunt u genieten van een heerlijke 
lunch op het water. Na een stadswandeling 
kiezen we weer het ruime sop richting 
Bataviahaven.

Pro�teer van 50% korting!

Van €95,-

Nu voor €47,50 p.p. (*)

(*) Prijs Volendam € 49,50 p.p.
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