
Tijdens een dag duiken krijgt iedereen trek, gelukkig is er aan boord ruimte genoeg om heerlijk bij te komen in het zonnetje op 

het panoramadek terwijl men geniet van het uitzicht over de Vinkeveense plas of binnen lekker warm bij de kachel! 

Op verzoek van onze klanten hebben wij een simpel diner menu om de innerlijke mens te verzorgen voordat aan de terugweg 

naar huis wordt begonnen, dit menu is uitsluitend af te nemen in samenhang met een private charter. 

Iedereen dient rond 16:00 uur uit het water te zijn en zijn duikmaterialen te hebben opgeborgen in het hiervoor bestemde krat! 

Diner optie 1 : “just a good meal to travel” 

onze staff bereid een maaltijd “au bien-marie” voor zoals bijvoorbeeld nasi of bami met saté & kroepoek welke aan boord genuttigd 

kan gaan worden voor vertrek, we doen ons best de maaltijd tussen 16:00 en 16:30 uur gereed te hebben! 

jullie hebben vervolgens tot uiterlijk 17:55 uur de tijd om de maaltijd te nuttigen en gezellig wat na te praten, de Susanna vaart om 

18:00 uur weer weg richting haar ligplaats waar het schip klaar gemaakt wordt voor de volgende dag! 

Totaal prijs voor 12 personen €180,- (€15,- per persoon, let op uitsluitend voor 12 personen te boeken) 

All-in Pakket Totaal prijs voor 12 personen €300,- (€25,- per persoon, let op uitsluitend voor 12 personen te boeken) 

Het all-in pakket bevat tevens de benodigde (fris)dranken en het “au bien-marie” pakket wordt wat uitgebreider! 

Diner optie 2 : “A barbecue dive at Vinkeveen” (BBQ Dive Day) 

Onze staff bereid een lekkere grill/ bbq voor op het panorama dek welke aan boord genuttigd kan gaan worden voor vertrek,  

we doen ons best de maaltijd tussen 16:00 en 16:30 uur gereed te hebben! 

De inhoud van het bbq pakket verschilt per periode, maar we zorgen natuurlijk voor diversen soorten vlees van de bbq of grill  

aangevuld met verschillende sauzen, wat (stok) brood en andere lekkernijen etc.  

jullie hebben vervolgens tot uiterlijk 17:55 uur de tijd om de maaltijd te nuttigen en gezellig wat na te praten, de Susanna vaart om 

18:00 uur weer weg richting haar ligplaats waar het schip klaar gemaakt wordt voor de volgende dag! 

Normale pakket Totaal prijs voor 12 personen €210,- (€17,50 per persoon, let op uitsluitend voor 12 personen te boeken) 

All-in Pakket Totaal prijs voor 12 personen €300,- (€25,- per persoon, let op uitsluitend voor 12 personen te boeken) 

Het all-in pakket bevat tevens de benodigde (fris)dranken en er is een uitgebreidere keuze aan vlees  

Diner optie 3 :  “extended dive day with a meal or BBQ” 

Van 16 juni t/m 31 augustus bieden wij de mogelijkheid het schip langer te gebruiken, de duik dag duurt dan niet tot 16:00 uur 

maar tot 20:00 uur en het gewenste diner zit dan al bij de meerprijs inbegrepen! 

Vraag naar de mogelijkheden en prijzen!  let op : we zijn afhankelijke van onze staff en moeten dit dus ruim op tijd plannen! 

Belangrijke mededelingen : 

Ons duikschip is geen restaurant, het aangeboden diner is een extra optie, we kunnen derhalve geen rekening houden met dingen 

als allergieën, veganisten , godsdiensten of andere vergelijkbare zaken. 

Staff & special guests : 

Aanwezige staff en/of special guests van ons duikschip eten altijd mee, hier houden we rekening mee met onze inkoop,  

dit gaat dus niet ten koste van Uw geboekte arrangement, vragen hierover? Dat kan alleen bij Wilfred! (eigenaar M/S Susanna) 

Duikschip Susanna 
After Dive Day Diner or BBQ 
Let op: Boek Uw arrangement op tijd om teleurstelling te voorkomen! (bel of mail ons eerst!) 


