
 

 

bootverhuurprijzen  vanaf 1-1-2014 
   

     Geuzenvalk     

Periode dag weekend midweek week 

t/m 30 juni € 70 € 120 € 150 € 240 

juli-augustus € 90 € 155 € 200 € 290 

vanaf 1 september € 70 € 120 € 150 € 240 

     

 vanaf  tot prijs  

Pasen vrij. 17.00u maa. 17.00u € 225  

Hemelvaart woe. 17.00u zon. 17.00u € 225  

Pinksteren vrij. 17.00u maa. 17.00u € 225  

Fronleichnam vrij. 17.00u maa. 17.00u € 225  

     

Prijs is inclusief motor, benzine en 
zwemvesten voor alle 
bemanningsleden 

Dektent 
optioneel 

Borg  € 300,- Borg 
Sneekweek       
€ 500,- 

 

membership valk € 395 
   

     Tirion 
    Periode dag weekend midweek week 

t/m 30 juni € 125 € 200 € 260 € 400 

juli-augustus € 150 € 250 € 300 € 450 

vanaf 1 september € 125 € 200 € 260 € 400 

     

 vanaf tot prijs  

Pasen vrij. 17.00u maa. 17.00u € 300  

Hemelvaart woe. 17.00u zon. 17.00u € 300  

Pinksteren vrij. 17.00u maa. 17.00u € 300  

Fronleichnam vrij. 17.00u maa. 17.00u € 300  

     Prijs is inclusief motor, benzine en 
zwemvesten voor alle 
bemanningsleden 

Dektent 
optioneel 

Borg € 300,- Borg 
Sneekweek       
€ 500,- 

 membership tirion € 495 
   

     

     

     

     

     

     

     
 

    

 

 

 Zeilfabriek de Morra - Buorren 31 - 8584VC – Hemelum – 0514 581666 – contact@morra.nl 
Wijzigingen voorbehouden, aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend alle bedragen in euro oktober 2013. 



    

 

     

     

     

     

     

     

     Gemeten wedstrijd Tirion! 
    wedstrijd vanaf tot prijs 

 openingswedstrijden Sneek 
(optioneel) vrij. 14.00u zon. 19.00u € 400 

 HT-Race vrij. 17.00u din. 20.00u € 600 
 kleintje Sneekweek (optioneel) woe. 17.00u zon. 20.00u € 600 
 Sneekweek vrij. 14.00u don. 20.00u € 900 
 Kruis van Heeg vrij. 17.00u zat. 18.00u € 250 
 Klassekampioenschap vrij. 14.00u zon. 19.00u € 400 
 

     Een wedstrijd tirion is een officieel gemeten Tirion inclusief gemeten fok en grootzeil en spinaker 

     De tirion ligt klaar in Hemelum en dient daar ook weer ingeleverd te worden. . 
 De zeilen dienen van de tirion gehaald te worden 

   Eventuele andere wedstrijden zijn ook mogelijk na overleg met Zeilfabriek de Morra 
 tel: 0514-581666 of contact@morra.nl 
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