4. Whisky & Beer Weekend 2018

20. - 23.06.2018

Plezier en zeilen - Whisky & Bier
Gaat dat samen? Jazeker, en wel heel goed. Tenslotte heb je voor beiden water nodig, de oorsprong van alle leven.
'Whisky' is afgeleid van het Schotse-Galtic woord

Uisge Beatha en dat betekent Water van het Leven.
Bier is erg met het levenswater verbonden.
Tijdens dit lange weekend kun je niet alleen van het
IJsselmeer met zijn pittoreske havenstadjes en de
prachtige 2-mastklipper Kaat Mossel genieten. Ook
het Levenswater Whisky en Texels bier in hun diversiteit komen voorbij met hun smaken.
Onze Genot-Partner koenings.com

zal je tijdens deze reis verzorgen met
veel info over de meegebrachte
bieren en Whisky's. Tevens heb je de
mogelijkheid aan de Koenings Bar
ook andere glaasjes te proberen,
buiten de eigenlijke proeverij.
Hoogtepunten zijn natuurlijk beide
Proeverijen.

Whisky en zeilen - Data en feiten
Donderdag, 20.06.2019, 20.00 uur

- aanmonstering
- Whisk(e)y- & Biercocktails ter kennismaking met kleine hapjes
(de eerst cocktail is bij de prijs inbegrepen, elke volgende wordt volgens prijslist berekent)

- Whisky & Bier von koenings‘ Whisky- & Bierbar
Vrijdag, 21.06.2019
- 8.30 uur:

ontbijt

- 10.00 uur:

iedereen aan dek (instructie) en we hijsen de zeilen

- ca.13.00 uur:

lunch tijdens het varen

- ca. 16.30 uur:

aankomst in de overnachtingshaven

- ca. 19.00 uur:

6 lekkere happen treffen zich met 6 Texelse biertjes

Zaterdag, 22.06.2019
- 8.30 uur:

ontbijt

- 10.00 uur:

iedereen aan dek (instructie) en we hijsen de zeilen

- ca.13.00 uur:

lunch tijdens het varen

- ca. 16.30 uur:

aankomst in de overnachtingshaven

- ca. 19.00 uur:

avondeten met aansluitend whisky-proeverij

Zondag, 23.06.2019
- 8.30 uur:

ontbijt

- 10.00 uur:

iedereen aan dek (instructie) en we hijsen de zeilen

- ca. 13.00 uur:

lunch tijdens het varen

- ca. 16.00 uur:

aankomst terug in Lelystad

De reis vindt plaats vanaf 12 personen. De prijs is inclusief alle maaltijden, beddegoed als
ook de bier en whiskyproeverij, havengelden, diesel, schoonmaak.
Verdere speciaalbieren en whisky zijn exclusief.

