
SKÛTSJESILEN 2018
Ook dit jaar is Bon Bon party service culinair partner van Skûtjesilen Holland!

Van woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni 2018 vormt de Kralingse Plas het decor voor hét Rotterdamse zeilfeest. Drie dagen 
lang zeilen, netwerken en genieten van een gevarieerd entertainment programma met als hoogtepunt uiteraard de strijd tussen 

rasechte Friese platbodems om de Kralingen Cup.

Traditioneel start Skûtjesilen 2018 met de bekende VIP avond waar de 1e wedstrijd wordt gevaren. Vanaf het sfeervol ingerichte 
ponton kunt u met relaties, andere bedrijven en sponsoren netwerken en genieten van dit prachtige zeilspektakel. 

Op donderdag en vrijdag vinden de overige wedstrijden plaats. Wedstrijden waar u met een team ook zelf aan deel kunt nemen 
(pakket principal partner en zeil partner, vol = vol).

U kunt op verschillende manieren deelnemen aan dit mooie event. Meer informatie over het zeilen en de diverse pakketten vindt 
u op de volgende pagina. Het is uiteraard ook altijd mogelijk om voor uw gezelschap een pakket op maat samen te stellen.

t/m 1 juni
2018

30 mei



t/m 1 juni
2018

30 meiMogelijkheden deelname

ZEIL PARTNER 
OPENINGSAVOND**

ZEIL PARTNER**

PRINCIPAL 
PARTNER*/**

5.950,-

4.950,-

14.950,-

€

€

€

Woensdagavond

Donderdagmiddag of -avond
Vrijdagmiddag of -avond

2 dagdelen op een dag naar 
keuze (+ een VIP tafel voor 
10 personen tijdens de 
openingsavond).

1

1

2

20 pers.

20 pers.

25 pers.

VIP TAFEL ALL-IN
OPENINGSAVOND

1.950,-€ Woensdagavond 1 10 pers. Ja

Ja

Ja

€VIP TAFEL ALL-IN 1.750,- Donderdagavond
of vrijdagavond

1 10 pers. Ja

Ja

Ja

Ja

Ja 
2 dagdelen

Ja

Ja

Ja

Toegang voor 2 personen 
voor de VIP openingsavond. 

VIP TAFEL BASIC 495,-€ Donderdagavond
of vrijdagavond

1 10 pers. Ja F&B: 2 flessen champagne, 
2 witte wijn en 2 mineraal-
water, 10 flesjes bier, tafel- 
en bittergarnituur.

*)    Toeslag  € 1.000,- op woensdag
**)   Losse VIP kaarten openingsavond te bestellen tegen gereduceerd tarief
       € 150,- i.p.v. € 195,-

Prijs excl.  
BTW

Data

Dagdelen:
Middag 12.00 uur - 17.00 uur
Avond 18.00 uur - 23.00 uur

Dagdelen Toegang
tot 
ponton

Walking 
lunch of
-dinner en
dranken

F&B 
pakket

Varen met 
8 pers. incl. 
bemande 
sloep

Vermelding
bedrijf

Website +
tijdens 
event

Extra/toelichtingFood en beverage

Voor meer informatie neemt u contact op met Bon Bon party service 078 691 21 86 / info@bonbonpartyservice.nl 
of met stichting Wind in de Zeilen info@dewindindezeilen.nl.


