DAGREIS: NOORDZEECRUISE THORNTON
WINDMOLENPARK op dinsdag 22 mei 2018
Storm op zee vorig jaar liet ons plan letterlijk in het water vallen om 30 km ver in
zee het windmolenpark te bezoeken. We doen een nieuwe poging!
Hou je van een beetje avontuur? Geen stadsbezoek, geen museum, geen
natuurwandeling! Wél: de zee! Enkele jaren geleden was het groot nieuws: België
bouwt een windmolenpark op zee.
Wij gaan dit windmolenpark op zee bezichtigen! Spannend, toch? En uniek!
Tijdens de zeetocht vertelt een Noordzeegids alles over kustvaart,
havensignalisatie, over boeien en bakens, maritieme vogels en zeezoogdieren. Je
kruist de internationale scheepvaartroute met als eindpunt het windmolenpark op
de Thorntonbank, zo'n 30 km buiten de kustlijn. En natuurlijk cirkelt de boot rond
het windmolenpark!
Fotografen kunnen er prachtige foto’s maken. En de anderen kunnen vertellen: wij
zijn er geweest!
Een unieke ervaring!
WAT IS INBEGREPEN IN JE INSCHRIJVINGSGELD?
- Wij charteren de volledige boot met 59 deelnemers. Het programma is – na
overleg met de rederij – zo samengesteld dat wij het opnieuw aan een
redelijke prijs kunnen aanbieden aan onze leden
- Zeeziek? Bij het inschepen ontvangt ieder die het wil een pil tegen de
zeeziekte.
- Lunchbox: bij het inschepen krijgt ieder een lunchbox. De samenstelling
ervan vind je hieronder.

WAAR MOET JE ZELF VOOR ZORGEN?
-

WEES ABSOLUUT TIJDIG AAN DE OPSTAPPLAATS! Indien wij te laat
in Oostende aankomen dienen wij een boete te betalen van 150 euro.
Daarenboven dient de MS Albatros vooraf aan het Zeewezen de toelating te
vragen (zoals alle schepen dit moeten doen) om uit te varen. Dus er is een
vertrekuur vastgelegd om op zee te gaan. Te laat aankomen mag geen optie
zijn.
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-

Dit betekent dus dat wij aan de opstapplaatsen nauwelijks of niet kunnen
wachten op telaatkomers!
Zorg voor warme en/of winddichte kleding
Je kan binnen in de passagiersruimte blijven, maar het is even interessant op
het dek!
Neem een fles water mee. Er is mogelijkheid voor drank op de boot, maar een
bijkomende frisse slok kan wonderen doen.
Vergeet je persoonlijke picknick voor ’s morgens niet. Wij zijn zowat 5 uur
op zee!
Hou je telefoon of e-mail in het oog! Indien de reis wegens ‘storm op zee’
wordt afgelast dan worden wij 48 uur vooraf verwittigd door de rederij. Ik
verwittig vervolgens alle deelnemers via e-mail of per telefoon.
Fototoestel!

PROGRAMMA:

Hoe ziet dit unieke programma er uit?
AUTOBUS OPSTAPPLAATSEN EN VERTREKUREN:
Wij moeten absoluut op tijd in Oostende zijn. Indien niet dienen wij boete te
betalen en kan de boot het recht verliezen om uit te varen!
06:30
Garage Autocars Van Aerschot
06:40
Rond punt Rotselaar
07:00
Groot-Bijgaarden benzinestation richting Oostende
10:00
Inscheping MS Albatros, Hendrik Baelskaai 36, Oostende
EIGEN PICKNICK MEE TE BRENGEN! In afspraak met de rederij kun je je eigen
picknick/ontbijt op de boot gebruiken.
Basisconsumpties zoals drank zijn aan boord beschikbaar.
10:30 Afvaart naar Thorntonbank voor bezoek Windmolenpark o.l.v.
Nederlandstalige Noordzeegids. Informatieve video aan boord
12:30 Broodjeslunch aan boord: lunchbox per persoon met 3 broodjes
(sandwich Surimi, Waldkorn Brie, honing, Notensla – Baguette Américain, augurk,
zilveruitjes) – appel, yoghurt, stukje cake – plat water

15:30 Terugkomst Oostende
16:15 Diner Restaurant Walrave in het Provinciaal Domein in RaversijdeOostende
18:30 ten laatste moet de autobus vertrekken naar Leuven om te vermijden dat
een tweede chauffeur moet ingezet worden.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 59 personen

Bij stormweer kan deze Noordzeecruise geannuleerd worden door de rederij. De
rederij verwittigt 48 uren vooraf. Er kan dus geen alternatief programma voorzien
worden.
LET OP: Vooraf dienen wij aan de rederij een juiste deelnemerslijst door te
geven met de nodige details. Dus: niet telefonisch inschrijven! WEL per mail met
dit inschrijvingsformulier. OF per brief.
LET OP: in te schrijven voor 1 mei 2018! Wees er tijdig bij! Er zijn maximum 59
plaatsen!
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