‘A ship in harbor is safe,
but that is not what ships are built for.’

El Galante
Het klassieke zeiljacht El Galante omarmt je. De kajuit is een bijzondere plek om te zijn en te werken.
Sfeervol door de scheepse betimmering. Wiegend door water en wind. Gangboorden als wandelgangen.
De kuip als terras. Wees welkom aan boord.

Soort boot – omschrijving en historie
De Gallant 53 werd in 1967 ontworpen door de befaamde E.G. van de Stadt.
Volgens velen is het ontwerp nog steeds één van de mooiste ontwerpen die er
zijn. Het ontwerp werd beloond met de ‘Yacht Trophy for outstanding design,
performance and craftsmanship’.
De Gallant was het grootste in serie gebouwde polyester zeiljacht in die tijd
en ondanks dat nog steeds een ‘Gentleman’s yacht’. Ze verwierf al snel naam
vanwege haar prachtige lijn, oersterke constructie, ultiem gedrag op zee en het
gemak om haar met weinig bemanning te zeilen.
El Galante is als één van de laatste Gallants gebouwd en te water gelaten in 1973.
Ze had eerder Engelse en Portugese eigenaren. Nu kun je met ons genieten aan
boord van dit prachtige schip.

El Galante
Een rondleiding

Je stapt aan boord...

Bij binnenkomst links een toilet en kombuis, rechts een bankje
en navigatiehut met hondenkooi. In het midden van het schip de
salon, een prachtige mahoniehouten ‘huiskamer’ waar acht mensen
rond de tafel kunnen. De salonbanken zijn tevens slaapplaatsen.
Verder naar voren twee gastenhutten met ieder twee bedden boven
elkaar en geheel voorin de eigenaarshut. Alle bedden zijn echte
zeekooien. Smal, zodat je op zee niet heen en weer rolt.
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.. voor een inspirerende zeiltocht, een ‘anders-dan-andersvergadering’, een workshop gericht op het levensavontuur of een
teamtraining waarbij communicatie en samenwerken centraal
staan. Iedere keer is de beleving uniek.

Bezoekadres: El Galante, ligplaats F1, Zuiderhaven Harlingen
www.vidae.com

Vidae en El Galante

