360° waarheid

LEVEN AAN BOORD. ZONDER
OPSMUK, ZONDER GEDOE

Welkom bij het echte werk. Welkom op Ide Min. Trim
het tuig. Dein rond. Met koffie, indrukken, vrienden,
collega’s. Breng je windjack, je zonnebrand, je humeur
en je verhaal. Want Ide Min beleef je oprecht. Samen.
360° pure waarheid.

Doe wat kan. Wat je wil. Voor een dag of weekend,
volle bak, lekker eruit met z’n allen. Of een week met
alles erop en eraan en je eigen kooi, van haven naar
haven. Ide Min toont het ware leven aan boord.

IDE MIN
360° PURE WAARHEID

Zonder opsmuk, zonder gedoe.

VAN BUFFET TOT GIJP,
VAN GPS TOT WARME DOUCHE

Bouw je eigen feestje. Tussen twee masten met muziek en
een fust bier. Of steek de handen uit de mouwen. Aan het

WANNEER HET TUIG IS
GETRIMD, EN DE KOERS
IS GEZET

werk. Met je werk. Collega’s in het kluivernet, de baas aan
de schoot. Eén schip, één team. Maak het waar op Ide Min.

MAN EN VROUW. GROOT EN KLEIN.
JONG EN OUDER. SAMEN.

Ervaar 360º pure waarheid op Ide Min. Stap op voor

Geboren op de Noordzee. Thuis op de Oostzee. Met

een dagtocht met 49 anderen, of beleef het echte werk

Amsterdam in het dna en Kiel als grote liefde. Ide Min

voor meerdere dagen. Met een 2-persoonshutten en

kent alle kusten van Noord-Europa. Stap op. Wie je ook
bent. Waar je ook vandaan komt. Wat je ook doet.

HET IS DE MUZIEK. HET ETEN,
DE PRET EN DE INZICHTEN

Ide Min is voor iedereen.
Alles beweegt. Ide Min danst vooruit. Ontspannen
wiegend. Of juist vol temperament. Op dek klinkt
een lach. Met zijn vieren aan de schoenerval. Omhoog
dat ding. Want de koffie is vers en de wind gewillig.

zes 4-persoonscabines biedt Ide Min slaapruimte aan
26 personen. Twee douches, goed uitgeruste keuken en
centrale verwarming zorgen voor gemak. De rest ben jij.
Maak het waar op Ide Min. Boek nu.

