
 
 

Prijslijst 2022 
Alle prijzen zijn inclusief 9% btw. 

 
Wil je de Lis geheel vrijblijvend komen bekijken in haar thuishaven Muiden? 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kun je kennismaken met het schip en met mij. 
 Bel me voor een afspraak op 0653 – 26 14 86 of e-mail naar leon@delis.nl 

 

Zeiltocht zonder overnachting 
Maximaal 35 gasten 

• Een dag, middag of avond zeilen. Vertrek vanuit de historische haven van Muiden. 
• We varen op de motor langs het Muiderslot en de Koninklijke Jachthaven. 
• Buitengaats hijsen we de zeilen, onder begeleiding van de bemanning. 
• Genieten van wind, zon, water en de prachtige Hollandse luchten. 
• Ik kan de catering voor je regelen, maar je mag ook zelf hapjes en drankjes meenemen. 
• Deze zeiltocht leent zich goed voor bijzondere gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan een familiefeest of 

trouwerij, een asverstrooiing, een reünie of een bedrijfsuitje. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zeiltocht met overnachting 
Maximaal 12 gasten 

• Meerdere dagen zeilen. 
• Vertrek vanuit de historische haven van Muiden. 
• Na een dag zeilen overnachten in een oude Zuiderzeestad zoals Marken, Hoorn of waar de wind ons brengt. 
• Inclusief beddengoed en handdoeken. 
• Je kunt je eigen kano of supboard meenemen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  periode zondag t/m woensdag donderdag t/m zaterdag aansluitend overnachten 
maximaal 12 gasten 

                       4 uur              euro   775              euro    875                euro  250 
                       5 uur              euro   875              euro    975                euro  250 

                       6 uur              euro   975              euro  1075                euro  250 
                       7 uur              euro 1075              euro   1175                euro  250 
                       8 uur              euro  1175              euro  1275                euro  250 

avondtocht               euro   650              euro   750                euro  250 

                            Periode door de weeks  
                            2 dagen + 2 nachten        euro     1795 

      3 dagen + 3 nachten        euro    2295 

       4 dagen + 4 nachten        euro     2695 

      5 dagen + 5 nachten        euro     2995 

                        weekeinde zaterdag - zondag        euro     1980 

                    weekeinde vrijdag - zondag        euro    2200 

         verlengdag weekeind eu                         euro      600 
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Overnachten in de haven van Muiden zonder varen 
Maximaal 12 gasten 

• Een of meer overnachtingen aan boord. 
• Inschepen vanaf 17.00 uur, ontschepen uiterlijk 12.00 uur op de dag van vertrek.  
• Inclusief beddengoed en handdoeken. 
• Inclusief koffie en thee. 
• Winkels, terrassen, restaurants, het Muiderslot en de veerdienst naar Pampus op loopafstand. 
• Mogelijkheid om te zwemmen in de Vecht, strandje aan het IJsselmeer op loopafstand. 
• Lekker luieren aan dek en genieten van de voorbijvarende bootjes. 
• Prachtig uitzicht op het Muiderslot. 
• Je kunt je eigen kano, supboard of bootje meenemen. 

 
                                                                                                                                          

Periode zondag/donderdag                         vrijdag/zaterdag                            
                            per nacht euro  350                         euro  450 

 

 

Buitengaats overnachten onder de sterren met korte vaartocht op de motor 
Maximaal 12 gasten 

• Inschepen vanaf 17.00 uur, ontschepen uiterlijk 12.30 uur op de dag van vertrek. 
• Vertrek vanuit de historische haven van Muiden. 
• We varen op de motor langs het Muiderslot en de Koninklijke Jachthaven. 
• Na een half uurtje varen op de motor gaan we voor de nacht voor anker op een mooie plek in de luwte. 
• Zwemmen, wind, zon, water, watervogels, sterren, (volle) maan. 
• Uitzicht op het statige Muiderslot, Forteiland Pampus en de skyline van Amsterdam en Almere. 
• Inclusief beddengoed en handdoeken. 
• Inclusief koffie en thee. 
• Je kunt je eigen kano, supboard of bootje meenemen. 
• Op de dag van vertrek is er gelegenheid voor een kort bezoek aan Forteiland Pampus. 

 
 

                       Periode zondag – woensdag                     donderdag - zaterdag 
                       1 nacht euro  495                     euro   595 
                       2 nachten euro  795                     euro   995 
                       3 nachten                            euro  995                     euro  1295 

 
 

 

Vergaderen, vieren en feesten terwijl het schip aan de wal gemeerd ligt 

Maximaal 25 gasten 
Afgemeerd op een mooie plek aan de statige Herengracht is de Lis een perfecte locatie voor uiteenlopende bijeenkomsten. Van 
familiediner en trouwerij tot vergadering en presentatie: de Lis ligt er klaar voor. 
Offerte op maat. 
 

Bijzondere tochten 
Zo af en toe organiseer ik speciale zeiltochten. Ik heb bijvoorbeeld een meditatieweekend aan boord gehad en ben met mensen 
naar vogels en naar sterren wezen kijken. Om van die bijzondere tochten op de hoogte te blijven kun je het beste mijn 
Facebookpagina volgen. Heb ze zelf een leuk idee, dan hoor ik het graag. 
De Lis is ook opgenomen in het aanbod van de 50plus-activiteiten van Klup.   
Offerte op maat. 
 

 
 
 
 
 



Waarom voor de Lis kiezen 

VIER GOEDE REDENEN 
Ervaren schipster & gastvrouw 

Tijdens elke zeiltocht ben ik zelf als schipster/gastvrouw aanwezig. De Lis is al meer dan 30 in mijn bezit, ik ken het schip door en 

door. En ik heb een ruime ervaring met het organiseren en verzorgen van particuliere en zakelijke zeiltochten. 

 

Vaste vriendelijke crew 

De Lis heeft een vaste, professionele en vriendelijke bemanning. 

 

6 tweepersoonshutten 

Er zijn zes tweepersoonshutten aan boord, elk met eigen wasgelegenheid en verwarming. Voor wie dat wil is er volop privacy. 

 

Traditioneel schip in goede staat 

De Lis verkeert in een goede staat van onderhoud. 

 

                                                

Waarom voor Muiden kiezen 

VIER GOEDE REDENEN 
Centraal gelegen                                                                                                                         

Muiden ligt centraal in Nederland, direct aan de A1. Het vestingstadje is voor iedereen goed bereikbaar.  

Gratis parkeren 

Je kunt gratis parkeren op een grote parkeerplaats, op vijf minuten lopen van mijn ligplaats aan de Herengracht. 

Direct op open water 

We hoeven niet voor een brug of sluis te wachten, dus we zijn binnen tien minuten op het IJsselmeer.  

Prachtige afvaarthaven 

Muiden is een prachtige plek om vanuit te vertrekken en er weer aan te komen. En het vestingstadje heeft je nog meer te 

bieden. Je kunt het beroemde Muiderslot bezoeken of met het veer de oversteek naar Forteiland Pampus maken.  

 

 

er. Ik hoop jullie in 2022 aan boord van de Lis te mogen verwelkomen! 

omen hier ook aan hun trekken,  en  
Leon Oosterbroek – Naarderstraat 12 – 1398 XR – Muiden 

Mobiele telefoon: 0653 – 26 14 86 

Ligplaats Lis: Herengracht t/o huisnummer 28, 1398 AC Muiden 

E-mail: leon@delis.nl 

https://www.facebook.com/ZeiltjalkdeLis/ 

www.delis.nl 
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