Skûtsjesilen
Vergaderen
Outdoor

Toplocatie aan het water
In het hart van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld
bevindt zich al 40 jaar Annage.
Waar de skûtsjes aan de kade liggen en waar je kunt loungen
in de groenste tuin aan het water. Waar je actief de natuur in
kunt of waar je in alle rust kunt vergaderen of trainen.
Welkom in onze volledig energie neutrale vergader en
eventlocatie!

EVENEMENTEN,
GROEPSUITJES
EN
VERGADEREN.
VOOR GROEPEN
VAN 5 TOT 300
PERSONEN.

Vergaderen
In alle rust vergaderen & trainen aan het water in de moderne
vergaderruimtes met uitzicht op de tuin aan het water.
Sinds 2019 in het bezit van het Green Key certificaat en
volledig energie neutraal.
Alle zalen zijn voorzien van de modernste vergaderfaciliteiten
zoals (touch) flat-screens, glasvezel Wifi, slimme verlichting en
hybride vergadermogelijkheden.

‘S WINTERS BIJ DE
HOUTKACHEL EN
ZOMERS MET DE
TUINDEUREN WIJD
OPEN.

Skûtsjesilen
Uniek in de wereld en zo Fries als maar kan! Hijs de zeilen
en neem zelf de touwtjes in handen. Skûtsjesilen is een ideale
combinatie van teamsport en ontspanning.
Samen actief zeilen op de authentieke schepen van meer dan
100 jaar oud. Ervaring is niet vereist, de schipper en maat
geven vooraf uitgebreid instructie.
Ligt het schip eenmaal op koers dan is er volop tijd om te
genieten van de magnifieke vergezichten, beschutte vaarten
en de huisgemaakte catering aan boord.

UITWAAIEN OP
HET WATER EN
VERZEILEN IN
DE SCHOONHEID
VAN NATIONAAL
PARK DE ALDE
FEANEN

Outdoor activiteiten
Van e-Sloepvaren tot Swingtriken. Van Escape-room tot
Expeditie Robinson. Met meer dan 20 verschillende inen outdoor activiteiten zijn er voor iedere groep talloze
mogelijkheden die ook uitstekend met elkaar te combineren
zijn.
Van actief tot ontspannen en van teambuilding tot individueel
genieten.

GA JE VOOR
ACTIEF,
TEAMBUILDING
OF ONTHAASTEN?

Eten & Drinken
Aan boord, in de tuin aan het water, of tijdens de
vergadering bieden wij onze gasten graag goed, gezond en
lokaal eten en drinken aan. Van een heerlijke huisgemaakte
lunch met Friese streekproducten tot een 5-gangen diner
met ingrediënten van de chef.
Annage biedt op elk moment en bij elke activiteit, zeiltocht of
vergadering catering op maat.

ECHTE ‘FRYSKE’
LEKKERNIJEN
DAGVERSE
LOKALE
BIOLOGISCHE
PRODUCTEN

De Alde Feanen
De Alde Feanen is één van de twintig Nationale Parken in
Nederland en dat is niet voor niets.
In Europa’s grootste laagveenmoeras komen honderden
soorten planten en vogels voor waaronder de
indrukwekkende zeearend.
Het gebied ligt in het hart van Fryslân.
Je kunt er fantastisch varen, wandelen, fietsen en genieten
van de natuur, de vogels en de rust.

IN DE ALDE
FEANEN BEPALEN
PETGATEN,
RIETLANDEN,
RUIGTEN,
STRUWELEN EN
MOERASBOSSEN
HET UITZICHT

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Annage beschikt
over het Green Key Gold label. De locatie is volledig
energie neutraal. Met zonnepanelen, slimme verlichting en
een warmtepomp die zijn energie uit het aangelegen meer
haalt.
Onze schepen varen op fossielvrije diesel die volledig
wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.
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