Mogelijkheden activiteiten Zeilschool ’t Stekelbaarsje

Nachtelijke dropping
U wordt met een rondvaartboot, per speedboot of per wagen naar een onbekende bestemming
gebracht.
Door middel van een simpele kaart dient u in het donker de weg naar huis zien te vinden.
Een zeer avontuurlijke en leuke groepsactiviteit. Ook voor kinderen!
Duur: 1 uur.
Kosten € 8,- per persoon
Polsstokspringen
Wanneer u in Friesland bent, is het prachtig om kennis te maken met de Friese sport “Fierljeppen”
Met een stok over een sloot springen is en blijft een hilarische activiteit.
We beginnen bij een heel klein slootje. Langzaam wordt de sloot breder. Kortom een activiteit waar
vooral ook de lachspieren goed getraind worden.
Duur: c.a. 1 uur.
Kosten: € 90,Recreatieve survival
Tijdens deze activiteit staat teambuilding centraal.
Er wordt veel in competitie vorm gedaan. Slingeren, bruggen bouwen, vlotten bouwen,
polsstokspringen etc. Soms denken mensen “Dat lukt mij nooit” Door goed samen te werken, lukt het
uiteindelijk toch om bijvoorbeeld over een sloot te slingeren.
Kortom een super lachwekkend spektakel.
Duur: 2 a 2,5 uur
Kosten: € 12,- per persoon

Rondvaart/excursie
Met de rondvaartboot de Welgelegen 4 kunt u een excursie maken.
Dit onder leiding van een ervaren gids.
Kinderen mogen tijdens een stop op een eiland een rondje mee varen met de speedboot.
Duur: 2 uren.
Kosten € 9,- per volwassen, € 5,- per kind (min. Aantal 15 personen)

Bos activiteiten/huifkar tocht
Voortgetrokken door 2 paarden, trekt u met boer Atsma met een huifkar door de prachtige
Gaasterlandse bossen. Een gids die prachtig kan vertellen over de geschiedenis en ontstaan van deze
prachtige omgeving.
Wilt U ervaren hoe het leven van een bosarbeider vroeger was? Samen met een gids
gaat u het bos in, om een aantal bomen om te zagen (handmatig uiteraard). Deze stammen worden
door paarden krachten weg gesleept. Een geweldige ervaring!
Tevens het adres voor al uw huifkar tochten etc.
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden!
Friese avond
Wij als Friezen zijn trots op ons Friesland. Wij proberen u deze avond op een ludieke manier enkele
Friese woorden/zinnen en liederen bij te brengen.
Deze avond wordt natuurlijk afgesloten door het nuttigen van ons nationale slokje!
Duur: 1,5 a 2 uur.
Kosten: € 180,Paardrijden
Het is mogelijk om bij een manege in de buurt een uur te gaan paardrijden.
Wanneer de deelnemers genoeg ervaring hebben, kan er overwogen worden om een buiten rit te
maken. Anders zal er gewoon in de binnen of buiten bak gereden worden.
Voor kinderen (maar ook voor volwassenen) is het prachtig om door de stallen te lopen.
Duur: 1 uur les/rijden in de manege
Kosten: € 8,- per persoon
Oud Hollandse Spelen
Verspreid over de hele accommodatie bevinden oud Hollandse spelen!
Ideaal wanneer het buiten koud en donker is!
Een leuke activiteit voor jong en oud!
Duur: gedurende de gehele avond kunt u gebruik maken van de spellen.

Barbecue
Een avondje niet in de keuken willen zwoegen?
Ook dat kan tijdens uw verblijf!
Wat dacht u van een heerlijke barbecue.
Deze kunt u geheel laten verzorgen!
Uitgaande van:
- 4 a 5 stukken vlees per persoon
- Stokbrood
- Kruiden boter
- 2 soorten salades
Kosten: € 17,50 per persoon
Ook voor catering etc. adviseren wij u graag!

Waterskiën/banaan varen

De naam ‘Zeilschool’ verraadt het eigenlijk al een beetje.
Tijdens uw verblijf bevindt u zich aan het langste en wellicht ook het mooiste meer van Friesland.
Uiteraard DE ideale plek voor watersporters om hun hart op te halen!
Zo bieden wij de mogelijkheid om te waterskiën, wakeboarden voor de gevorderden of op de banaan
te varen.
De groep bevindt zich op een ponton of op de rondvaartboot die voor anker ligt. Vanaf hier starten
deze spectaculaire activiteiten.
Geen zin om nat te worden, maar wel kicken op snelheid?
Ook dat kan. U kunt in dat geval mee op de speedboot om de meest gave foto’s van deze
spectaculaire activiteit te maken!
Duur: per uur
Kosten: € 95,- per uur. Onbeperkt het aantal deelnemers.

Paling roken
Ooit was Elahuizen een belangrijk vissersdorp.
Er waren wel 15 beroepsvissers op de Fluessen actief.
Dankzij de visserij is ook Elahuizen aan zijn naam gekomen.
Letterlijk: De huizen van Ela
Voor u hebben we de mogelijkheid gecreëerd om samen met een ervaren ‘roker’ de paling die in de
Fluessen gevangen wordt te roken.
De Fluessen heeft een rijke geschiedenis als het gaat om de palinghandel.
Zo ligt aan de overkant van het meer een authentieke Paling aak waar vroeger de paling werd
overgeslagen van de hele Zuidwesthoek van Friesland naar Engeland.
Tijdens het roken zijn er voor iedereen 2 overheerlijke ‘zelf’ gerookte palingen.
Een echte aanrader!
Kosten: op aanvraag
Skûtsje Silen
Vroeger werden deze prachtige boten gebruikt om turf, zand of mest te vervoeren.
Ze kenmerken zich door de lage laadruimte en de kleine roef achter op het schip.
Ooit moesten vader, moeder en kinderen in deze kleine roef leven en met dit schip proberen een
boterham te verdienen.
Tegenwoordig zijn deze schepen vervangen door moderne coasters en vrachtwagens.
Toch zijn de Skûtsjes de ‘Nationale trots’ van Friesland.
Nog steeds wordt er met deze schitterende erfgoed gevaren. Nu niet meer om een boterham te
verdienen, maar om zo snel mogelijk een parcours af te leggen.
U begrijpt het al, er worden wedstrijden mee gevaren.
Friesland kent 2 soorten wedstrijden. De SKS en de IFKS
Als u de schippers mag geloven, zijn dit de absolute Ferrari's onder de schepen!
Uiteraard kunt u dit zelf ook ervaren. Er mogen 12 personen op een Skûtsje.
Vanuit Elahuizen zijn er hele dagtochten te maken naar Heeg, Sloten (kleinste stadje van Nederland),
Gaastmeer, Galamadammen of Koudum.
Een schitterende ervaring! Zeker wanneer het een beetje waait zult u versteld staan van de
ontzettende kracht en snelheid van dit schitterende authentieke erfgoed!
Kosten: op aanvraag

Boeren Golf
Bij Golf denkt u waarschijnlijk aan een prachtig, op de millimeter gemaaid egaal park, golfkarretjes,
handicaps en hoge lidmaatschappen.
In Friesland hebben we de laatste jaren een ander soort golf sterk in trek zijn komen. Namelijk
Boeren Golf.
U krijgt uiteraard eerst een overall aan, en vervolgens gaan we naar de Golfbaan.
Anders dan de standaard golf-banen is het best mogelijk dat u met een stok over een slootje moet
springen om bij de andere baan uit te komen.
Ook kan het best mogelijk zijn dat uw pad langs vredig grazende oud Hollandse koeien loopt.
De golf-clubs, ballen en holes, hebben ook een iets groter formaat!
Een geweldige lachwekkende en sportieve activiteit vol competitie voor jong en oud!
Duur: 2 uren
Kosten: € 8,- per persoon (lunch: € 7,50 Ontvangst met koffie en cake € 4,-)
Kano varen
Geen zin in een boot met motor, klapperende zeilen?
Wellicht is kano varen dan een optie voor u!
U vaart onder leiding van een gids door een prachtig natuur gebied en ervaart de rust en stilte van dit
prachtige landschap.
Een moment een met de natuur! Veelal zegt men, een ideale manier om te ‘ontstressen’
Duur: 2 uren
Kosten: € 7,50 per persoon
Waterfietsen
Zeilschool ’t Stekelbaarsje beschikt over 2 4-persoons waterfietsen.
Heerlijk om op het meer mee rond te dobberen
Huurprijs per dag/weekend op aanvraag
Fietsen huren
Elahuizen ligt in het zuidwesten ven Friesland en wel in de gemeente Gaasterland Sloten.
Behalve veel water is er ook bos.
Op 15 km afstand bevindt zich het Rijsterbos en het natuurgebied de ‘Bremer Wildernis’
U kunt hier prachtig wandelen en/of fietsen. Misschien met een gevulde picknickmand?
Wie denkt dat Friesland alleen maar water heeft en heel plat is, komt bedrogen uit.
De in de ijstijd ontwikkelde kliffen zijn absoluut een bezoek waard!
Kosten: op aanvraag

Valken Huren
Zeilschool ’t Stekelbaarsje beschikt over een vloot van 11 polyvalken.
Deze Valken zijn te huur voor een dag of per weekend.
Des gewenst uitgerust met buitenboord motor.
Ook is het mogelijk om (een) instructeur(s) in te huren.

Kosten: € 55,- per dag of € 100,- per weekend.
Instructeur: € 75,- per dag

Zoals u ziet, is er van alles mogelijk rond uw verblijfplaats.
Zowel in de zomer, voorjaar, na jaar als winter.
Buiten bovenstaande en eerder genoemde activiteiten zijn er nog tal van andere activiteiten. Wat te
denken van:
Karaoke
Zwembad (15 km)
Planetarium (45 km)
Stadswandeling door Sloten (10 km)
Thee schenkerij en thee tuin (10 km)
Scheepsvaart museum Sneek (20 km)
Discotheek ‘Ald Wal’ in Heeg (15 km)
Bowlen (15 km)

Mocht u vragen hebben, aarzel niet en neem gerust contact met ons op!

