
 
Beste tourvaarders, watersporters, 

 

Hieronder de planning om Brugge te bezoeken met OLH Hemelvaart.   

 

 

BRUGGE:  donderdag 18 mei 2023- zaterdag 20 mei 2023 

 

 

 

Programma: 

- Donderdag 18 mei 2023 

 

 7u30   afspraak in Kachtem. 

 Zie planning in bijlage 

 16u  Vermoedelijke aankomst in Flandria  

 Vrij om Brugge te bezoeken en iets te gaan eten 

  

- Vrijdag 19 mei 2023 

 

18u30: Eten, drinken en ambiance in het lichtschip “Mayflower “ 

   

 Aperitief: 18u30 – 19u30 

• cava, fruitsap, pils , frisdranken 

• Kaas, salami, chips. 

 

Tapasmenu:: 19u30 met dranken tot 24u00 inbegrepen (geen sterke dranken) 

• Soepje Scampi in de look 

• Kippenspiesje met sweet chili  

• Entrecôte à la plancha met frietjes / mayonaise of ketchup 

• Koffie met mini Boule de Berlin 

• Rode / witte / rosé wijn tijdens het eten tot aan het dessert 

  

Dansen en ambiance: 

• Dansen en ambiance tot in de vroege uurtjes met DJ Anja 

• Dranken inbegrepen tot 24u00 

 

Totaalprijs = € 65,-/ persoon  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Indien door omstandigheden  (bvb slecht weer) de vaartocht naar Brugge niet kan 

doorgaan spreken we af op vrijdag om 18u15 in de haven Flandria 

 

 

 
 

 

 

- Zaterdag 20 mei 2023 

 

 9u45 Vertrek uit Flandria-haven 

 10u  Bediening bruggen in Brugge 

 

 

• Inschrijven tegen uiterlijk 1/05/2023 bij Luc: info@starlight.be 

 

• Bij inschrijving gelieve volgende gegevens door te geven: 

 

 

 Naam boot 

 Aantal personen  dinner op Lichtschip Mayflower (vrijdagavond 19 mei 

2023) 

 Bij inschrijving gelieve ook het bedrag van de maaltijden (Lichtschip 

Mayflower 65,- euro/pers.) overschrijven op rekeningnummer:  

IWV IBAN BE 41 4724 3523 2110 met vermelding naam boot + aantal 

personen (uiterlijk tegen 5/05/2023) 

 (Niet betaald = niet ingeschreven) 

 

• De prijs (zonder VVW korting) voor de ligplaats, tot 15m, komt op 19 euro/nacht 

incl. verbruik. 

• Er is mogelijkheid om ontbijt in Bistro Flandria te bestellen  (voor 18u00)  

 

 

Vragen en info: Luc 0476/351.088 

mailto:info@starlight.be

