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Hemelvaartweekend:

Rond- en
platbodems kijken bij
Heech by de Mar

Hi-Tide Yachting nieuwe importeur
Grand Soleil en Sly Yachts

Het begint inmiddels al een traditie te
worden: de Open Dagen van Heech
by de Mar in het Friese Heeg. Van
donderdag 25 tot en met zondag 28 mei
worden deze alweer voor de zevende
keer gehouden. Voor bootliefhebbers
is dit een mooie gelegenheid om
alle verkoopschepen die worden
aangeboden te bekijken. Bezoekers
kunnen op deze dagen in contact
komen met de eigenaren en zich laten
informeren over de voordelen van rond-

en platbodemvaren. Wie liever eerst
wil huren, kan deze dagen uitgebreide
informatie inwinnen. Op Hemelvaartsdag,
donderdag 25 mei, kan het bezoek aan
Heech by de Mar worden gecombineerd
met het evenement Heechspanning.
Dit gratis toegankelijke festival in het
centrum van Heeg met straattheater en
kinderactiviteiten staat in de regio bekend
als ‘het evenement van het jaar’.

Hi-Tide Yachting is vanaf nu officieel
importeur en servicepunt van de Italiaanse
werf Cantiere del Pardo, waaronder de
merken Grand Soleil en Sly Yachts vallen.
De merken zijn niet helemaal nieuw voor
het team van Hi-Tide Yachting. For Sail
Yachting was al sinds 2012 subdealer voor
Nederland. Hi-Tide Yachting is een joint
venture van VMG Yachtbuilders in Enkhuizen
en For Sail Yachting in Marina Port Zélande.
Door de samenwerking tussen beide
partijen ontstaat een sterk verkoop- en
servicenetwerk. In het zuiden van Nederland
worden de luxe jachten verkocht vanuit
Marina Port Zélande waar For Sail al vijftien

jaar gevestigd is. In het noorden van het land
vindt de verkoop en service plaats vanuit
de werf van VMG in Enkhuizen. Hier zal
naast de verkoop van de jachten ook klein
en groot onderhoud worden uitgevoerd aan
zowel zeil- als motorschepen. Naast Grand
Soleil en Sly Yachts is Hi-Tide Yachting ook
exclusief distributeur van FarEast Yachts en
verkopen ze de merken Puffin Yachts en
Agile Yachts, welke worden gebouwd door
VMG Yachtbuilders.
Hi-Tide Yachting
T: 0111-676131 (Hi-Tide Zuid)
www.hitide.nl

Jachtwerf Atlantic in Harlingen
houdt open werfdag op 13 mei

Heech by de Mar
T: 0515-442750
www.heechbydemar.nl

Op zaterdag 13 mei organiseert Jachtwerf Atlantic in Harlingen open huis. Een unieke
kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de werf. Op het programma staat
een opvallende primeur: deze dag zal het ontwerp van de nieuwe Atlantic 44 Pilothouse
worden onthuld. Het ontwerp met een snelle romp gecombineerd met veel comfort
aan boord komt van gerenommeerd designer Willem Nieland. Om 14.00 uur volgt een
lezing met het thema ‘rondje Atlantic’. Hierbij vertelt Harry de Jong, eigenaar van de
Atlantic 43 ‘Loesje’, over de spectaculaire rondreis die hij samen met zijn vrouw en twee
kinderen gemaakt heeft. Een typerend verhaal voor de werf die bekend staat om haar
oceaanwaardige vertrekkersjachten. Daarnaast zullen uiteraard de nieuwbouw modellen
van Atlantic te zien zijn en kan het aanbod van gebruikte Atlantic-zeiljachten worden
bezichtigd. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur op Sibadaweg 34 in Harlingen.
Jachtwerf Atlantic Harlingen | T: 0517-417658 | www.atlanticyachts.nl
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