
7 kennismakingsaanbiedingen bij  

Lake 7 Sailing !  

Kom (leren) zeilen bij Lake 7 Sailing & Boad Rental op de Zevenhuizerplas  

   

Kom kennismaken en profiteer van leuke aanbiedingen   

   

1. Boottrip of Kennismakingsles.  

Een schipper / instructeur neemt je mee in een stabiele, veilige, onzinkbare Tirion zeilboot. Wil je 

sturen of de zeilen bedienen? Wil je wat leren? Of wil je alleen maar rond gezeild worden? Jij 

maakt jouw keuze.  

Meer info   

1 uur vanaf € 15,-  

2. Sail try-out   

De Escape is een combinatie van innovatie en design, ontworpen in de USA.  
Gebruikersvriendelijk, stabiel en simpel te bedienen. Geschikt voor jeugd en volwassenen van 6 

– 66+. Na een uurtje ‘droogzeilen’ vaar je er zo mee weg! Onder begeleiding natuurlijk.  

Meer info jeugd  

Meer info volwassenen  

Jeugd 3 uur vanaf 

€ 23,-  

Volwassenen 3 uur 

vanaf € 45,-  

   

3. Learn to Sail Specials (leren zeilen incl. een 
boothuurtegoed. Jeugd en volwassenen van 6 tot 66+)  

Meer info  

per uur vanaf €  
5,-  

4. Jeugdzeilweken in de zomervakantie. Nu met 20% 
korting  

Nieuw op de Zevenhuizerplas zomervakantie (1 juli t/m 23 augustus) zeilweken voor de jeugd. 

Onze leuke doldwaze, gezellige en leerzame vakantieweken zijn beroemd tot ver buiten 

Rotterdam!   
Extern: je slaapt gewoon thuis of je logeert bij opa & oma of bij die aardige oom & tante als je niet 

in de buurt woont.  

Meer info  
  

http://www.lake7sailing.nl/docs/Boottrip%20of%20Kennismakingsles.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Boottrip%20of%20Kennismakingsles.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Sail%20try-out%20jeugd.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Sail%20try-out%20jeugd.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Sail%20try-out%20volwassenen.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Sail%20try-out%20volwassenen.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Learn%20to%20Sail%20Specials%20070715.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Learn%20to%20Sail%20Specials%20070715.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/JEUGDZEILWEKEN%20ZOMERVAK%20%2015.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/JEUGDZEILWEKEN%20ZOMERVAK%20%2015.pdf


5. Bootverhuur: of 1 + 1 gratis of 1e keer met 50%  
per uur vanaf €  
5,-  

korting  

Meer info  

 

6. Kennismakingsacties bij diverse cursussen  
  

7. Groepsactiviteiten nu met €10,- korting op het tarief 
voor 3 uur.   

Meezeilen of zelf zeilen bij Lake7 Sailing op de Zevenhuizerplas. Zeilen is te combineren met Bowlen, 

Boogschieten, Kanovaren en Tennis-clinics, 
Business Lounge, Borrel, Barbecue, Beach Club, BeachBar, Restaurant (www.lake7.nl ) 
   

  

http://www.lake7sailing.nl/docs/Bootverhuur%20070715.pdf
http://www.lake7sailing.nl/docs/Bootverhuur%20070715.pdf
http://www.lake7.nl/

