
Omschrijving alle SAIL arrangementen  in samenwerking met het Nautisch Evenementen Bureau 
 
SAIL-In:  
Rond 8.30 worden de gasten verwacht in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Aldaar zijn 
gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar(per twee personen één parkeerplaats). Het gezelschap 
verzamelt in een van onze speciale ontvangstterminals. Pas wanneer het gezelschap compleet is zal 
er worden ingescheept. Omstreeks 9.00 uur gaan de trossen los en zet het schip koers richting 
IJmuiden. Rond 11.00 uur begint de SAIL-In. Vanuit de sluizen van IJmuiden varen de Tall Ships 
richting Amsterdam begeleid door een armada van schepen. Het schip vaart met het gezelschap mee 
in de fantastische “Sail In Parade”. Dit belooft een onvergetelijke belevenis te worden. 
Aan het eind van de middag zet het schip weer koers richting haven en rond 15.00 uur meert het 
schip af aan de kade in het Westelijk havengebied. Dit arrangement is geheel inclusief catering. 
Tevens is een drankenarrangement (Hollandse bar) inbegrepen. In de bijlage treft u de omschrijving 
van de catering. 
 
Middagarrangement: 
Rond 11.30 worden de gasten verwacht in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Aldaar zijn 
gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar(per twee personen één parkeerplaats). Het gezelschap 
verzamelt in een van onze speciale ontvangstterminals. Pas wanneer het gezelschap compleet is zal 
er worden ingescheept. Omstreeks 12.00 uur gaan de trossen los en zet het schip koers richting het 
hart van het evenement SAIL Amsterdam. De Amsterdamse haven is met een overweldigende 
hoeveelheid schepen, diverse activiteiten en demonstraties het kloppende hart van SAIL. U bent, 
varend tussen de schitterende traditionele schepen en het varend erfgoed, deelgenoot van Europa’s 
grootste nautische festijn.  
Aan het eind van de middag zet het schip weer koers richting haven en rond 16.30 uur meert het 
schip af aan de kade in het Westelijk havengebied.  Dit arrangement is geheel inclusief catering. 
Tevens is een drankenarrangement (Hollandse bar) inbegrepen. In de bijlage treft u de omschrijving 
van de catering. 
 
Avondarrangement:  
Rond 18.30 worden de gasten verwacht in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Aldaar zijn 
gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar(per twee personen één parkeerplaats). Het gezelschap 
verzamelt in een van onze speciale ontvangstterminals. Pas wanneer het gezelschap compleet is zal 
er worden ingescheept.  
Omstreeks 19.00 uur gaan de trossen los en zet het schip koers richting het hart van het evenement 
SAIL Amsterdam. De Amsterdamse haven is met een overweldigende hoeveelheid schepen, diverse 
activiteiten en demonstraties het kloppende hart van SAIL. U bent, varend langs de Tall Ships, de 
schitterende traditionele schepen en het varend erfgoed, deelgenoot van Europa’s grootste 
nautische festijn. De avond wordt afgesloten met een grootse licht- of vuurwerkshow. Vanaf het dek 
van het schip hebben de gasten een ongelooflijk mooi uitzicht op dit spektakel. Aan het eind van de 
avond zet het schip weer koers richting haven en rond 23.30 uur meert het schip af aan de kade in 
het Westelijk havengebied.  Dit arrangement is geheel inclusief catering. Tevens is een 
drankenarrangement (Hollandse bar) inbegrepen. In de bijlage treft u de omschrijving van de 
catering. 
 
SAIL-Out:  
Rond 12.30 worden de gasten verwacht in het Westelijk havengebied van Amsterdam. Aldaar zijn 
gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar(per twee personen één parkeerplaats). Het gezelschap 
verzamelt in een van onze speciale ontvangstterminals. Pas wanneer het gezelschap compleet is zal 
er worden ingescheept.  
Omstreeks 13.00 uur gaan de trossen los en zet het schip koers richting de havens van Amsterdam. 
Rond 14.00 uur begint de Sail Out. Vanuit de IJhaven van Amsterdam varen de Tall Ships richting 



IJmuiden begeleid door een armada van schepen. Het schip vaart met het gezelschap mee in de 
fantastische “SAIL-Out Parade”. Dit belooft een onvergetelijke belevenis te worden. 
Aan het eind van de middag zet het schip weer koers richting haven en rond 19.30 uur meert het 
schip af aan de kade in het Westelijk havengebied. Dit arrangement is geheel inclusief catering. 
Tevens is een drankenarrangement (Hollandse bar) inbegrepen. In de bijlage treft u de omschrijving 
van de catering. 
 
 


