Praktische Informatie

●
●

De ´Compaen´ is een breed en stabiel zeilschip.
De bemanning bestaat uit twee of drie schippers van de stichting Zeilen met Visie.

●

Thuishaven is de Flevo Marina, Overstag 20, 8221RG in Lelystad.
De ´Compaen´ ligt afgemeerd aan de meldsteiger bij het havengebouw.
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Gasten zorgen voor hun eigen vervoer naar/van de Flevo Marina.
De Marina is per auto goed te bereiken en er is gratis parkeergelegenheid.
Gasten die slecht ter been zijn kunnen dichtbij het havengebouw worden afgezet.
Met het openbaar vervoer is de Marina vanaf NS station Lelystad Centrum het
makkelijkst bereikbaar met een taxi. Het is ook mogelijk om Buurtbus 9 van Arriva te
nemen. De haven is dan 15 minuten lopen vanaf de laatste bushalte. Soms is de
bestuurder bereid om passagiers bij de Marina af te zetten.
Een zeildag duurt van 10:00 tot 16:00 uur, tenzij anders afgesproken.
Er is plaats voor een groep van maximaal twaalf gasten, inclusief begeleiding.
Het aantal begeleiders moet voldoende zijn om de benodigde zorg te bieden aan de
gasten met een beperking.
De ´Compaen´ is niet geschikt voor mensen die aan boord afhankelijk zijn van een
rolstoel.
Gasten nemen hun eigen consumpties mee (de bemanning zorgt voor eigen lunch en
consumpties).
Koffie, thee en drinkwater zijn aan boord beschikbaar.
Zorg voor bescherming tegen de zon (bril, pet, zonnebrandcrème) en tegen de kou
(breng genoeg warme kleding - laagjes - mee).

●
●

Er is aan boord een toilet aanwezig.
Gasten kunnen twee spiritusbranders, pannen, mokken, borden en bestek gebruiken.
Voor elke gast is een reddingsvest en zeilkleding aanwezig.
Er zijn zitplaatsen zowel buiten (banken en zitzakken) als beschut onder de buiskap.

●

Op de zeildag graag een afdruk van de ingevulde gastenlijst meenemen.
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