
 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJE TIJD                 ZAKELIJK              SCHOLEN & JONGEREN            TROUWEN      

Een gezellig weekendje weg 
16 vertrekhavens, IJsselmeer, Waddenzee & Amsterdam, keuze 

uit een breed aanbod van schepen en al ruim 40 jaar ervaring.  



INTRO 

 

 

 

 

 

Waarom kiezen voor NAUPAR?  

 meer dan 40 jaar ervaring 

 grote diversiteit aan schepen 

 laagste prijs garantie 

 early check-in mogelijkheid 

Weekendje weg voor iedereen 
 
Wordt het weer eens tijd voor een gezellig weekendje 
weg met de familie, vrienden of uw collega’s? Stap 
dan met z’n allen aan boord van een authentiek 
zeilschip en geniet een weekend lang van het water, 
de buitenlucht en van elkaar. 
 
Bent u op zoek naar een actief, sportief of juist 
ontspannen weekendje weg? Ook dan bent u bij 
NAUPAR aan het goede adres. Van het hijsen van de 
zeilen tot uitrusten op het water, stap aan boord van 
een van onze zeilschepen en ga er samen gezellig 
een weekendje er op uit.  

Bekijk onze video’s online: 

www.naupar.nl/video-vrijetijd 

Weekendje weg 

http://www.naupar.nl/video-vrijetijd


BESTEMMINGEN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat de reis naar toe?  

Wij helpen u graag bij de invulling van uw route. Wilt u graag naar 
Enkhuizen, Volendam of liever voor anker op het IJsselmeer? Alles is 
mogelijk, zolang de weersomstandigheden het toelaten. Overleg bij 
aankomst met de schipper over de route en zet koers naar uw 
bestemming. 

Vaargebieden NAUPAR 
 IJsselmeer 

 Markermeer 

 Waddenzee  

 Kop van Overijssel 

 Friese meren 

Vaarsuggesties 
Bekijk de vaarroutes en inspiratie voor uw weekend 
weg op: www.naupar.nl/arrangementen-weekend-weg  

http://www.naupar.nl/arrangementen-weekend-weg


ARRANGEMENTENSUGGESTIES 

 

 

 

Weekend weg: Waddeneilanden, zeehonden en varen op Waddenzee     www.naupar.nl/weekend-waddenzee 

   

 

 

Weekend varen op IJsselmeer, zon & havenstadjes    www.naupar.nl/weekend-ijsselmeer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijgezellenweekend          www.naupar.nl/ vrijgezellenweekend 

 

  



CATERING ARRANGEMENT 

 

DINERS 
-------------------------------------------
Het diner is alleen mogelijk als 
uitbreiding op ontbijt, lunch en 
tussendoor. Het diner is  inclusief 
dessert. Eén keuze per gezelschap.  

 Verrassing van de kok 

 Captains diner: kapucijners, 
rijst, worstjes, spek, uitjes, 
salade en garnituur 

 Goulash met rijst en salade 

 Kip-kerrie met rijst en 
gemengde salade 

 Pasta Carbonara, 
gemengde salade en 
rauwkost  

 Zuurkool stamppot met 
worst 

 Tongrolletjes gevuld met 
zalm 

 Barbecue (+ € 5,-) 
 
 

ONTBIJT, LUNCH & 
TUSSENDOOR 
STANDAARD  
------------------------------------------- 
Ontbijt 
Diverse broodsoorten, 
vleeswaren, kaas, ei, jam, fruit, 
jus d’orange, koffie, thee en 
melk  
Tussendoor 
Koffie en thee met een koekje 
Lunch 
Soep, belegde broodjes met 
vleeswaren en kaas, fruit, koffie, 
thee en melk 
 

 
 

LUNCH & TUSSENDOOR 
STANDAARD  
------------------------------------------- 
Alleen te boeken op de eerste dag. 
 
Lunch 
Soep, belegde broodjes met 
vleeswaren en kaas, fruit, koffie, 
thee en melk 
Tussendoor 
Koffie en thee met een koekje 
 
 
 

ONTBIJT, LUNCH & 
TUSSENDOOR 
DELUXE 
------------------------------------------- 
Ontbijt 
Diverse luxe broodsoorten, 
meerdere soorten kaas, fijne 
vleeswaren, eiergerecht, jam, 
verse fruitsalade, yoghurt, 
cornflakes, , jus d’orange, koffie, 
thee, melk en karnemelk  
Tussendoor 
Koffie en thee met krentenmik of 
cake 
Lunch 
Soep, rijk belegde broodjes en 
sandwiches gegarneerd met 
rauwkost, broodje van de kok, 
koffie en thee, melk en 
karnemelk 
Tussendoor 
Koffie en thee met bonbon of 
koekjes 
Borreltijd 
Aperitief van het schip, 
geserveerd met luxe hapjes 
 
 

 

DINERS DELUXE  
------------------------------------------- 
Diner Deluxe is alleen mogelijk als 
uitbreiding op ontbijt, lunch en 
tussendoor, met afname van een 
kok, bij minimaal 20 personen. Éen 
keuze per gerecht per gezelschap.  
Voorgerecht   

 Serranoham met appel en 
balsamico 

 Gebakken geitenkaasjes in 
filodeeg met sinaasappel-
honingdressing, zoetzure 
rode biet en nootjes  

 Gerookte zalm met 
mierikswortel en citroen 

Hoofdgerecht  

 Diamanthaas met rode 
wijnsaus en paddenstoelen  

 Varkenshaasbiefstukjes met 
romige saus  

 Zeebaars met pestosaus, 
courgette en kruidensaus 

Nagerecht   

 Tiramisu 
 

 

 

DRANKEN 
--------------------------------------------- 
Natuurlijk kunnen wij ook de 
dranken voor u verzorgen. Onze 
medewerkers adviseren u graag 
 
 

 

 

BETALING 
U moet de voorschotnota uiterlijk vier weken 
voor de check-in hebben betaald. Als u 
daarna nog wijzigingen doorgeeft, 
verrekenen we die met de eindnota. 
 
ANNULERING VAN CATERING 
Tijdstip van annulering:  
Tot twee maanden voor afvaart:          15%  
Tot één maand voor afvaart:                 25% 
Tot twee weken voor afvaart:   50% 
Tot één week voor afvaart:                     75% 
Tot en met één dag voor afvaart:          95% 
 
 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW 

 

MET OF ZONDER KOK 
Elke dag wordt het eten en drinken vers 
aangeleverd. Kant en klaar, zodat u het alleen 
maar hoeft op te warmen. Alleen bij tochten 
naar de Waddeneilanden is dat niet mogelijk. 
Wilt u dan toch vers bereide maaltijden, dan 
moet er een kok meevaren. Net zoals 
wanneer u een Diner Deluxe boekt. De kok 
kunt u ‘bijboeken’ voor € 249 per dag.  
 
BESTELLE 
U kunt tot vier weken voor de check-in 
doorgeven welk catering-arrangement u kiest: 
Dit kan per mail, via info@naupar.com of 
telefonisch via     (088) 25 25 000 of via de 
website: www.naupar.nl/weekend-catering 
 
 

€ 42,50 
Per persoon 
 per dag 

 

€ 27,50 
Per persoon 
 per dag 

 

 

€ 18,-  
Per persoon 
 per dag 

 

 

 

€15,50 
Per persoon 
  

 

 

 

CATERINGAFNAME 
De minimale cateringafname bedraagt € 475,- per schip. 
Dit is per dag en exclusief servicekosten en dranken. 
Het is wel inclusief btw. De minimale afname is twee 
dagen. 
 
WIJZIGINGEN 
Tot tien dagen voor de check-in kunt u het aantal 
personen nog wijzigen, tot de maximale 
persoonscapaciteit van het schip. Gaan er minder 
mensen mee? Voor maximaal 10 % van de gasten kunt 
u kosteloos annuleren.  
 
ALLERGIEËN  
De volgende allergenen kunnen in ons eten en drinken 
voorkomen: granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, 
soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, 
weekdieren en lactose.  
 

 

€25,- 
Per persoon 
 per dag 

 

 

mailto:info@naupar.com
http://www.naupar.nl/weekend-catering


PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis Servicepakket 
Huishoudelijk producten zoals; vuilniszakken, 
keukenhanddoeken, theedoeken, toiletpapier 
zijn niet standaard aanwezig aan boord. U 
kunt dit zelf meenemen of u bestelt 
gemakkelijk het Basis Servicepakket van 
NAUPAR. Meer informatie en prijzen vindt u 
op: www.naupar.nl/basisservicepakket  
 
 
 

Dekbedden  
Alle bedden zijn voorzien van een 
onderlaken en een kussen met 
kussensloop. U kunt zelf uw 
slaapzak meenemen of dekbedden 
huren (circa € 16,- per stuk)**.  
 

Verzekering 

De verzekering heeft meerdere 
voordelen. Zowel de kosten bij 
annulering van de gehele groep 
als van individuele groepsleden 
zijn gedekt en u krijgt een 
vergoeding indien er niet gevaren 
kan worden als gevolg van te 
harde wind. Meer informatie kunt 
u vinden op:   
www.naupar.nl/verzekering     

Handdoeken 

Neem uw eigen handdoek mee of 
huur deze bij ons (circa € 4,- per 
stuk)**.  
 

 

 

Shared payment- gedeeld betalen 
Maak het uzelf gemakkelijk en betaal via 
Shared payment. Dit biedt de mogelijkheid om 
uw medereizigers, wanneer zij de kosten van 
de reis met u delen, de afgesproken bedragen 
direct aan NAUPAR te laten betalen. U heeft er 
geen omkijken meer naar. Meer informatie over 
Shared payment kunt u vinden op 
 www.naupar.nl/shared-payment  

Zelf koken 
Aan boord van de schepen* kunt u zelf koken met 
de meegebrachte (of bestelde) boodschappen. De 
schepen zijn voorzien van een  goed uitgeruste 
keuken met onder andere servies, pannen en 
bestek, waar u, zonder extra kosten, gebruik van 
kunt maken. Meer informatie en prijzen vindt u op: 
www.naupar.nl/catering 
 
 

 

* Gelieve uw wensen tot vier weken voor afvaart aan ons door te geven.  
**Betalen voor huur van handdoeken en/of dekbedden en/ of eindreiniging doet u contant aan boord.  
*** Bij enkele schepen zijn handdoeken en/of de dekbedden bij de prijs inbegrepen. 
*Enkele schepen hebben een verplichte cateringafname, d.w.z. dat u hier niet zelf kunt koken. U 
dient hiervoor catering te bestellen. 
*Indien u catering met bediening/kok heeft besteld, hoeft u het Basis Servicepakket niet te bestellen.  

 

 

Eindreiniging 

U kunt ervoor kiezen zelf het 
schip schoon te maken of u kunt 
dit afkopen.  De prijs verschilt per 
schip**.  
 
 
 

Verzekering 

De verzekering heeft meerdere voordelen. Zowel de 

kosten bij annulering van de gehele groep als van 

individuele groepsleden zijn gedekt en u krijgt een 

vergoeding indien er niet gevaren kan worden als 

gevolg van te harde wind. Meer informatie kunt u 

vinden op:   

www.naupar.nl/verzekering   

 

http://www.naupar.nl/basisservicepakket
http://www.naupar.nl/verzekering
http://www.naupar.nl/shared-payment
http://www.naupar.nl/catering
http://www.naupar.nl/verzekering
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NAUPAR | Voor elke gelegenheid een passend schip 
 
NAUPAR staat voor nautische partners en is een 
samenwerking van zeilrederijen ‘de Zeilvaart’, Hanzestad 
Compagnie en Zeilvloot Lemmer Stavoren. Elke rederij 
heeft meer dan 40 jaar ervaring in groepsvakantie, 
toerisme en het organiseren van events voor de zakelijke 
markt. NAUPAR is specialist in schoolreizen, week- en 
weekendtochten, bedrijfsuitjes en relatiemarketing, 
nautisch evenementen, feesten en partijen. 
 
Met al deze ervaring is NAUPAR markleider in de 
chartervaart. NAUPAR heeft 16 verschillende 
vertrekhavens rondom het IJsselmeer en Waddenzee. Een 
groot en uniek aanbod in traditionele zeilschepen. Van 
kleine Tjalken tot grote Barkentine, van een sportieve 
klipper tot een luxe Spiegelretourschip en de enigste 
viermaster van Nederland, is er voor iedereen wel een 
geschikt zeilschip.  
 
Hoe en waar naar toe zeilen- NAUPAR heeft het! Meer 
informatie en detail over een zeilreis en aanbiedingen vindt 
u op www.naupar.nl/weekendje-weg 

Laat u zich inspireren: 

naupar.nl/video-vrijetijd  

 

 

www.twitter.com/naupar 

www.facebook.com/naupar 

www.instagram.com/naupar 

www.youtube.com/user/naupar 

https://plus.google.com/+NauparNl 

WhatsApp: +31 6 10 32 51 81 

 

Bataviahaven 1 

8242 PR Lelystad 

T: +31 (0) 88 2525 000 

E: info@naupar.com 

Chat met ons op onze website 

www.naupar.nl 

http://www.naupar.nl/over-naupar/#zeilvaart
http://www.naupar.nl/over-naupar/#hanzestad
http://www.naupar.nl/over-naupar/#hanzestad
http://www.naupar.nl/over-naupar/#zeilvloot
http://www.naupar.nl/weekendje-weg
http://www.twitter.com/naupar
http://www.facebook.com/naupar
http://www.instagram.com/naupar
http://www.youtube.com/user/naupar
https://plus.google.com/+NauparNl

