Benieuwd naar de avonturen van
Bl ackfish de komende drie ja ar?
Kom in mei 2019 mee aan boord en support ons project. Of geef ons extra wind in
de zeilen door het sponsoren van zeemijlen. Of schenk jezelf of iemand anders een
orgineel Blackfish-item: juweel, T-shirt of drybag. Een deel van de opbrengst gaat naar
WWF voor research en behoud van de zeeën. Volg de resultaten op blackfish.be.

Blackfish Friends & Family

€ 75

Vergezel ons aan boord op een van de gastendagen: 1, 2, 3 en 4 mei 2019.
o Zeiltocht van twee uur, inclusief één drankje – maximum acht personen per dagdeel
o Inclusief T-shirt Blackfish ter waarde van € 25
o Sponsoring 10 mijl van het traject twv € 10
In samenwerking met

Sponsor een zeemijl Blackfish

€ 1/mijl

o We gaan 12.000 onvergetelijke zeemijlen afleggen. Die kan je sponsoren.
o Zo steun je zowel ons traject als WWF.
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Support nature in style
T-shirt Blackfish dry fit – wit of zwart – dames – S/M/L
T-shirt Blackfish dry fit – wit of zwart – heren – M/L/XL

€ 25
€ 25

Drybag Blackfish – zwart – 20 liter
Pin Blackfish – zilver
Hanger Blackfish – zilver (42 cm totale lengte)
Armband Blackfish – small (circa 1,5 cm breed)
Armband Blackfish – maxi (circa 2,5 cm breed)

€ 40
€ 75
€ 95
€ 150
€ 195

Ontwerpen van goudsmid Wim Meeussen in 925 sterling zilver. Armbanden van
plantaardig gelooid zadelleder. Bij bestelling de exacte polsomtrek doorgeven in mm.
De armband wordt op maat gemaakt, rekening houdend met draagcomfort.
Foto’s van de volledige collectie vind je op blackfish.be.

Overtuigd om Blackfish en WWF te supporten? Fantastisch, alvast van harte dank!
Reserveer jouw plaats of item op info@blackfish.be. Bestellingen worden geleverd
na ontvangst van de betaling. De juwelen worden op bestelling gemaakt: levertijd twee
à drie weken. Reservatie van jouw slot voor de zeiltocht is geldig nadat we je storting
ontvingen. Zijn de weersomstandigheden volgens de kapitein niet zeilproof, dan zoeken
we samen een nieuwe datum.
Gedetailleerde info en het programma van onze avonturen delen we graag op de site
blackfish.be en op de Facebookpagina Blackfish Sailing.
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