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MARITIEM CENTRUM
Water is leven. En dichter bij
dé levensader van
Antwerpen dan hier kom je
moeilijk.
In ons Maritiem Centrum
vloeien vergaderen, feesten,
borrelen en dineren naadloos
samen met de Schelde.
Het is een state-of-theart evementenlocatie met
panorama à volonté.

Parking voor 110 wagens
4 Laadstations voor elektrische
voertuigen
Overdekte fietsenstalling
‘Velo’ station
Aanlegsteiger veerboot en
waterbus

RESTAURANT
BELGICA
Chef Cis Goetschalcks, Sonny
Wuyts en hun keukenbrigade geven
van woensdag tot en met zondag
het beste van zichzelf én de
seizoenen.Van snelle lunchformule
tot uitgebreid diner: nergens vaar je
beter met zo’n uitzicht.
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6 ZALEN
Bibliotheek: tot 18 personen
Wardroom: tot 24 personen
Yachting: tot 40 personen
Koopvaardij: tot 50 personen
Marine: tot 90 personen
Fort Isabelle: tot 260 personen

Prijzen: vanaf 180 euro/dagdeel
Leden krijgen steeds minstens 75
euro korting.
Afterwork-formule beschikbaar

CATERING
Bijvoorbeeld:
Onthaal: minikoffiekoekjes, vers
fruit, koffie, thee, fruitsap
Permanent beschikbare
verfrissende break met vers fruit,
koffie, thee,fruitsap, frisdranken
en verscheidene versnaperingen
Lichte lunch met verfijnd
broodjesbuffet inclusief soep en
slaatjes.

Elk kwartaal wordt u uitgenodigd voor een
lezing met een boeiende spreker. Het gaat
hier steeds om experts met de vinger aan de
pols van hun sector.
1)
2)
3)
4)

Sociale Media
Communicatie
Fiscaliteit
Public Relations

Daarnaast is er maandelijks een
gemoedelijke business lunch onder
gelijkgestemden voorzien.
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BUSINESS
CLUB
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Op deze poel van talent kregen
al duizenden aspirant-zeilers hun
nieuwe hobby onder de knie.
Sommigen maakten er zelfs een
professionele carrière van.

ZEILINITIATIE
Groepen tot 3 x 4 personen
149 euro/persoon
Ontvangst met ontbijt
4u zeilles
Broodjeslunch
Eventueel aangevuld met 1u.
wakeboarden (+ 35 euro pp.)

GALGENWEEL

Voor zon, water en een
heerlijke bries hoef je niet per
se naar zee.
Op wandelafstand van Antwerpencentrum vind je al een stukje
stadsparadijs dat vissers,
joggers, speelvogels én
watersporters
verbindt rond Vlaanderens
grootste zeilmeer.
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EEN DAG OP
HET WATER

Naast een materialenloods en plaats
voor 145 midzwaardboten, vind je
er de gemoedelijke Bar Tante
Francine, een zonnedek en
waarschijnlijk de
beste zomervibes van de stad.

Zeilen doe je als ploeg, met ieder
z'n eigen taken en talenten.
Sturen, navigeren, de wind
inschatten en de touwtjes in
handen houden.
Iedereen heeft z'n functie.
En iedereen geniet.

AFTER WORK

01 P

TEAM
BUILDING

Eén van de best bewaarde
geheimen van het Galgenweel, is de
gemoedelijke Bar Tante Francine.
Een zomerdag sluit je hier in
schoonheid af.
Bovendien ligt ons zonnedek perfect
ten opzicht van de avondzon, dus
knispert de barbecue van zodra het
kan.

KIDS

GALGENWEEL

Wist je dat kinderen bij ons superwelkom zijn tijdens de vakantieperiodes?
Vanaf 7 jaar is er altijd wel iets te leren op het Galgenweel.
Zin voor avontuur. Zin voor verantwoordelijkheid. En zin in zeilen.

PRIJZEN

BRONS
750 euro
4 LIDKAARTEN OP NAAM
Eén voor u en 3 andere vertegenwoordigers.
Uw lidmaatschap kan indien gewenst gelijkgeschakeld worden met het
lidmaatschap als aangesloten of vast lid.
Dit lidmaatschap geeft dan, indien men aan de voorwaarden voldoet,
stemrecht in de Algemene Vergadering.

VRIJE TOEGANG
in het clubhuis, restaurant en infrastructuur voor u en uw genodigden alsook
voor de 3 vertegenwoordigers van uw bedrijf.

2 VOUCHERS VAN 75 €
te gebruiken bij:
Huur van de Yachting, Koopvaardij of Marine vergaderzaal (exclusief
catering)
De organisatie van een zeil-watersport incentive op het Galgenweel
voor uw medewerkers
Cursussen van de Antwerp Sailing Academy
Cursussen van de RYCB Zeilschool
Lunch in het RYCB Belgica Restaurant (woensdag tem vrijdag)

LIDMAATSCHAP VAN DE RYCB BUSINESS CLUB
waarbij u of een van uw vertegenwoordigers welkom is op zowel het themaevent (per kwartaal) en/of de business lunch (elke maand).

VERMELDING IN RYCB CLUBMAGAZINE EN OP RYCB.BE
GRATIS CLUBACCESSOIRE
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ZILVER1150 euro
4 LIDKAARTEN OP NAAM
Eén voor u en 3 andere vertegenwoordigers.
Uw lidmaatschap kan indien gewenst gelijkgeschakeld worden met het
lidmaatschap als aangesloten of vast lid.
Dit lidmaatschap geeft, indien men aan de voorwaarden is voldoet, stemrecht
in de AV (voorbehouden aan vaste leden).

VRIJE TOEGANG
in het clubhuis, restaurant en infrastructuur voor u en uw genodigden alsook
voor de 3 vertegenwoordigers van uw bedrijf.

FRIDAY NIGHT DINNER VOUCHER
voor een diner voor 2 personen waarvan 1 gratis (waarde: 50 euro p.p.),
op vrijdagavond in het Belgica restaurant. 1/2 fles huiswijn inbegrepen.

5 VOUCHERS VAN 75 €
te gebruiken bij:
Huur van de Yachting, Koopvaardij of Marine vergaderzaal (exclusief
catering)
De organisatie van een zeil-watersport incentive op het Galgenweel
voor uw medewerkers
Cursussen van de Antwerp Sailing Academy
Cursussen van de RYCB Zeilschool
Lunch in het RYCB Belgica Restaurant (woensdag tem vrijdag)

LIDMAATSCHAP VAN DE RYCB BUSINESS CLUB
waarbij u of een van uw vertegenwoordigers welkom is op zowel het themaevent (per kwartaal) en/of de business lunch (elke maand).

ARTIKEL IN RYCB CLUBMAGAZINE EN OP RYCB.BE
GRATIS CLUBACCESSOIRE
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GOUD

1450 euro

4 LIDKAARTEN OP NAAM
Eén voor u en 3 andere vertegenwoordigers.
Uw lidmaatschap kan indien gewenst gelijkgeschakeld worden met het
lidmaatschap als aangesloten of vast lid.
Dit lidmaatschap geeft, indien men aan de voorwaarden is voldoet, stemrecht
in de AV (voorbehouden aan vaste leden).

VRIJE TOEGANG
in het clubhuis, restaurant en infrastructuur voor u en uw genodigden alsook
voor de 3 vertegenwoordigers van uw bedrijf.

FRIDAY NIGHT DINNER VOUCHER
voor een diner voor 2 personen (twv 50 euro p.p.)
op vrijdagavond in het Belgica restaurant. 1 fles huiswijn inbegrepen.

8 VOUCHERS VAN 75 €
te gebruiken bij:
Huur van de Yachting, Koopvaardij of Marine vergaderzaal (exclusief
catering)
De organisatie van een zeil-watersport incentive op het Galgenweel
voor uw medewerkers
Cursussen van de Antwerp Sailing Academy
Cursussen van de RYCB Zeilschool
Lunch in het RYCB Belgica Restaurant (woensdag tem vrijdag)

LIDMAATSCHAP VAN DE RYCB BUSINESS CLUB
waarbij u of een van uw vertegenwoordigers welkom is op zowel het themaevent (per kwartaal) en/of de business lunch (elke maand).

REPORTAGE IN RYCB CLUBMAGAZINE EN OP RYCB.BE
GRATIS CLUBACCESSOIRE
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