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Locatie:  Londonderry (Derry), Noord Ierland 
Jachthaven  Foyle Port Marina 
Addres:  Barronet street 
 
 
Bus: Airporter Belfast - Londonderry 
De Airporter vertrekt vanaf Belfast International Airport. De rit duurt 1,5 uur en kost £ 20,-p.p. 
(£15,- p.p bij 2 pers.). Ticket kunt u in de bus kopen, maar om zeker van een plaats te zijn kunt 
u het beste vooraf reserveren en betalen met creditcard (£ 2,- extra met 
annuleringsverzekering). Meer info website en dienstregeling bus Airporter.  
 
De airporter stopt dichtbij de haven, 15 minuten lopen langs een rechte weg en over een 
rotonde, of ongeveer 20 minuten langs het water.  
U kunt proberen of de airporter bij de jachthaven wil stoppen. Bij de jachthaven aan het water 
zijn verschillende barretjes waar u met uw bagage kunt wachten tot 18:00 (boarding time 
Cherokee.) 
 
Trein: Belfast centraal station naar Derry centraal treinstation 
Reistijd 2:19 uur, rijdt elke 3 uur en kost £ 12,-: www.translink.co.uk/ 
 
U moet dan alleen nog wel naar Belfast treinstation, zie hiervoor de Belfast route beschrijving 
op onze website. 
 
Vanuit Derry centraal station is het ongeveer 25 minuten lopen langs het water naar de 
Cherokee. 
 
Taxi 
U kunt ook een taxi nemen, de reistijd is ongeveer 35 minuten en de rit kost rond de £36. 
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Let op: Boardingtijd Cherokee is om 18.00 uur! 
We begrijpen dat u zin heeft in uw zeilvakantie, maar op de deze dag zijn we onder andere heel 
druk met schoonmaken, inkopen doen en de was. Als u voor die tijd aan boord komt houdt u 
ons op en uw bagage zou vreselijk in de weg staan, ook aan dek. U kunt proberen uw bagage 
bij de havenmeester te stallen. anders raden we u aan in een pub te wachten tot 18.00 uur. U 
wilt toch ook dat het schip en uw hut schoon zijn? 
 
Als u aan boord komt delen we de hutten in en rond 19.00 uur eten we een maaltijd. Na het 
eten geeft de schipper uitleg over het reilen en zeilen aan boord en een veiligheidsinstructie. 
Het is voor uzelf en de andere opvarenden belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. 
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