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Reis Inschepen 18:00 u Ontschepen 11:00 u Nachten Vertrek Aankomst Bestemming Boordprijs Boordkas Categorie

Z 01 vrijdag 25 mei zaterdag 2 juni 8 Rotterdam Aberdeen Overtocht; U.K. & Zeezeiltraining (330M) 859€         230£         E/A

Z 02 zaterdag 2 juni zondag 10 juni 8 Aberdeen Kirkwall Oost Schotland & Orkney's 775€         190£         B

Z 03 zondag 10 juni dinsdag 19 juni 9 Kirkwall Scalloway Orkney's & Shetland's + Fair Isle 965€         200£         B/C

Z 04 dinsdag 19 juni maandag 25 juni 6 Scalloway Scalloway Fair Isle met fotograaf, (prijs incl. vlucht) 1.399€      C

Z 05 maandag 25 juni maandag 2 juli 7 Scalloway Torshavn Shetland Eilanden + Faroe eilanden 755€         kr. 1.900 A/B

Z 06 maandag 2 juli woensdag 11 juli 9 Torshavn Klasvik Ontdek de Faroe eilanden 965€         kr. 1.725 C

Z 07 woensdag 11 juli vrijdag 20 juli 9 Klasvik Torshavn Ontdek de Faroe eilanden 965€         kr. 1.725 C

Z 08 vrijdag 20 juli donderdag 26 juli 6 Torshavn Stornoway Faroe eilanden & Buiten Hebriden 649€         180£         A/B

Z 09 donderdag 26 juli vrijdag 3 augustus 8 Stornoway Kyle of Lochalsh Eiland hoppen op de Hebriden 859€         180£         C

Z 10 vrijdag 3 augustus vrijdag 10 augustus 7 Kyle of Lochalsh Oban* Zwerven op de “Binnen Hebriden” 755€         190£         C

Z 11 zaterdag 11 augustus vrijdag 17 augustus 6 Oban Oban Zeilvakantie rond isle of Mull 650€         160£         C

Z 12 vrijdag 17 augustus donderdag 23 augustus 6 Oban Glasgow* West Schotland + Crinan Canal 650€         190£         C

Z 13 vrijdag 24 augustus donderdag 30 augustus 6 Glasgow Portrush* Schotland & Noord Ierland 585€         160€         C

Z 14 vrijdag 31 augustus woensdag 5 september 5 Portrush Belfast* Zeilreis Noord Ierland 489€         140€         C

Z 15 donderdag 6 september donderdag 13 september 7 Belfast Dublin Zeilreis Ierland 679€         190€         B/C

Z 16 donderdag 13 september zaterdag 22 september 9 Dublin Guernsey Ierl.-Wales-Cornwall & Bretagne (450M) 965€         270€         A/B

Z 17 zaterdag 22 september maandag 1 oktober 9 Guernsey Guernsey Bretonse kust + Kanaaleilanden 869€         240€         C

Z 18 maandag 1 oktober woensdag 10 oktober 9 Guernsey Rotterdam Overtocht: Kanaaleilanden-NL (410M) 965€         270€         A/C
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Categorieën:

De verschillende categorieën zijn bedoeld zodat u zelf de soort reis kunt kiezen die u aanspreekt. Dit is gebasseerd op dag afstanden en of er wel of geen (voldoende) tijd 

is voor sightseeing aan wal. Afhankelijk van weer en wind kan er worden afgeweken van het plan.

Categorie A: Overtocht, dit zijn echte zeezeilreizen van de ene plaats naar de andere. Er zal ook 's nachts worden doorgevaren in wachten (maximaal 6 passagiers)

Categorie B: Overtocht maar dan op kleinere schaal, er wordt 's nachts niet doorgevaren, wel kunnen we af en toe laat aankomen in de haven.

Categorie C: Zeilreizen met zeker genoeg tijd voor sightseeing. Kortere dagafstanden en 1 dag aan wal voor een wandeling of excursie.

Categorie E: Zeezeiltraining

* Extra overnachting aan boord mogelijk op basis van Bed and Breakfast, € 50,- /nacht.

De prijs

De Boordprijs is de huurprijs van het schip en de bemanning per persoon, dit bedrag moet vooraf betaald worden. De boordkas is het bedrag per persoon voor het eten en 

drinken aan boord (ook voor de bemanning), evenals brandstof, water, walstroom, havengeld en toeristenbelasting etc. , maar exclusief excursies aan wal. Wat na de reis onderling 

overblijft wordt verdeeld en aan u terugbetaald. Dit bedrag moet bij inschepen contant aan de schipper worden betaald. 

Bij minder dan 4 deelnemers is de boordkas meestal niet toereikend. In dat geval komt er toeslag op de boordkas van maximaal € 50,- per persoon.

Als u als alleengaande de zekerheid van een privé hut wilt, kunt u deze reserveren voor 1,5 x de boordprijs.

Boarden:

Inschepen om 18:00 uur. Ontschepen om 11:00 uur (lokale tijd)

Na het inschepen krijgt u een hut toegewezen en daarna gaan we eten. Na het eten volgt een instructie over het schip en de veiligheid. Als u voor 18:00 arriveert, 

kunt u proberen om uw bagage bij het havenkantoor achter te laten, u kunt echter niet eerder aan boord, vanwege het schoonmaken en provianderen van het schip.

Transfers

U moet zelf voor uw vervoer van en naar het schip zorgen. Op onze website bij “reisinformatie” kunt u hier uitgebreide informatie over vinden, onze 'boarding dagen' 

zijn zoveel mogelijk afgestemd op voordelige en rechtstreekse vluchten. In het buitenland liggen we op de dagen van in- en uitschepen de gehele dag stil in de haven. 

Voor uw vliegticket kunt u ook terecht bij onze partner Uniglobe Perfect Travel Tel: 0031-(0)20-3304213

E-mail:  info@uniglobeperfecttravel.nl

Kortingen op zeilreizen (boordprijs)

Boekt u binnen een jaar een tweede reis dan krijgt u hierop 5% korting

Boekt u als groep (meer dan 3 passagiers), dan krijgt u 5% korting per persoon

Jongeren korting: bent u onder de 29 jaar, dan krijgt u 10% korting

Kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

Privé charter

U kunt het schip op deze reizen ook privé huren+ bemanning (b.v. met familie). Prijs; vermenigvuldig de boordprijs met 6,5 en de boordkas x het aantal personen.
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