
HUUR EEN JACHT MET SCHIPPER, OF GA 
MEEZEILEN. 

Zin in een zeilvakantie, maar u heeft nog niet voldoende zeilervaring? 

We hebben hele luxe schepen met schipper en hostess en kok, maar u kunt ook 

meezeilen op een schip waarbij u zelf de handen uit de mouwen moet steken! 

 

 

 

Jacht met schipper 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 Wij huren een schip voor u en we huren er een schipper bij die het schip zal 

zeilen. Hierbij bepaalt u samen met de schipper de route en plekjes waar u heen 

gaat. U kookt zelf aan boord of gaat uit eten. 

 U zeilt mee op een schip waar al een schipper aan boord is. Meestal is dit zijn 

eigen schip. Deze vorm staat bekend onder MEEZEILEN. Afhankelijk van de reis 

wordt er gezamenlijk gekookt en gaat men uit eten en soms wordt er door de 

bemanning gekookt. 

 U zeilt mee op een groot klassiek zeiljacht of gulet. Aan boord wordt u volledig in 

de watten gelegd. Er wordt voor u gekookt en de kok zorgt ook voor heerlijke 

tussendoortjes. 



Wij kunnen ook luxe meezeilvakanties voor u organiseren. Bijvoorbeeld op een 

klassiek jacht aan de Cote d'Azur of een Grand Soleil in Mallorca of een luxe 

catamaran in de Seychellen. 

 

PERSOONLIJKE SCHIPPER OP UW JACHT 

De eerste mogelijkheid is eigenlijk de meest interessante en ontspannen wijze 

van varen. U geniet van het varen terwijl de schipper het jacht vaart.  

Wilt u helemaal genieten dan kunt u een kok of hostess daarnaast in huren. 

Meestal wordt er ’s avonds aan wal gegeten, waardoor u tegelijkertijd kunt 

genieten van de locale sfeer van de kustplaats.  

De kosten voor het huren van de schipper liggen tussen de 100 en 200 euro per 

dag. Daarnaast verblijft de schipper aan boord en krijgt dus ook kost (eten en 

drinken) en inwoning. Als u hiervoor kiest, houd hier dan rekening mee bij het 

boeken van uw schip: uw schip heeft dan immers een extra slaapplaats nodig. 

Schoonmaak schip, beddengoed, handdoeken, buitenboordmotor voor de 

bijboot, havengelden, verbruik diesel zijn voor uw kosten. 

 

Te gast aan boord 

De tweede mogelijkheid geeft u een hele andere ervaring. U bent gast aan boord 

en het kan zijn dat er naast u meerdere gasten aan boord zijn, waarbij het kan 

zijn dat u een hut deelt. Deze beslissing ligt bij de schipper, hij neemt hierover 

de beslissingen.  

Immers, hij is verantwoordelijk voor het schip en alle opvarenden. Tegen een 

meerprijs is het mogelijk om een hut alleen te boeken. 

Afhankelijk van het schip waarop u meevaart zult u met een aantal gasten aan 

boord verblijven. Er zijn 2 of 3 tweepersoonshutten, een ruime salon en 

kombuis, en één of twee toilet/douche combinaties. De kuip is ruim zodat 

iedereen lekker buiten kan zitten.  

De jachten zijn compleet uitgerust, ze voldoen aan alle veiligheidseisen en zeilen 

snel en comfortabel.  



Prijzen voor meezeilvakanties liggen rond de 550 euro per persoon exclusief de 

boordkas. De boordkas wordt door alle meezeilers gevuld en daaruit worden 

havengelden, brandstof, eten en drinken aan boord betaald. 

 

 

 

Gulet cruises, meezeilen of de hele gulet voor uw eigen groep of familie 

Meezeilen op een gulet kan vanaf 700 euro per persoon inclusief eten en 

drinken. 

De hele gulet voor uw eigen groep is mogelijk vanaf 5000 euro per week. 

 

 

 

Meezeilen op een klassiek zeiljacht 

Deze prijzen liggen iets hoger. De schepen zijn zeer exclusief. Meezeilen begint 

bij 1000 euro per persoon inclusief eten. 



 

Wilt u meer weten over meezeilen en waar dit allemaal kan, neem dan contact 

met ons op. 

06 20553904 

info@gofunsailing.com 

 


