woensdag 10 oktober

9

maandag 1 oktober

Z 18

8
8
7
8

5
7
8
9

donderdag 2 augustus
zaterdag 11 augustus
vrijdag 17 augustus
vrijdag 24 augustus

Z 10
Z 11
Z 12
Z 13

dinsdag 10 juli
woensdag 18 juli
woensdag 25 juli
donderdag 2 augustus

8
8
9
6
7

Z 14
vrijdag 31 augustus
woensdag 5 september
Z 15 donderdag 6 september ###################
Z 16
vrijdag 14 september
zaterdag 22 september
Z 17 zaterdag 22 september
maandag 1 oktober

maandag 2 juli
dinsdag 10 juli
woensdag 18 juli
woensdag 25 juli

Z 06
Z 07
Z 08
Z 09

zaterdag 2 juni
zondag 10 juni
dinsdag 19 juni
maandag 25 juni
maandag 2 juli

Nachten

8
6
6
6

vrijdag 25 mei
zaterdag 2 juni
zondag 10 juni
dinsdag 19 juni
maandag 25 juni

Z 01
Z 02
Z 03
Z 04
Z 05

Ontschepen 11:00 u

vrijdag 10 augustus
vrijdag 17 augustus
donderdag 23 augustus
donderdag 30 augustus

Inschepen 18:00 u

Reis

Vaarprogramma zeiljacht "Cherokee" zomer 2018

Telefoon:
E-mail:
Website:

Guernsey

Portrush
Belfast
Dublin
Plymouth

Kyle of Lochalsh
Oban
Oban
Glasgow

Torshavn
Klasvik
Torshavn
Stornoway

Rotterdam
Aberdeen
Kirkwall
Scalloway
Scalloway

Vertrek

859
859
859
859
859
649
649
585
489
679
869
869
965

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Ontdek de Faeröer eilanden
Ontdek de Faeröereilanden
Faeröer eilanden & St. Kilda (365M)
Eiland hoppen op de Hebriden
Zwerven op de “Binnen Hebriden”
Zeilvakantie rond isle of Mull
West Schotland + Crinan Canal
Schotland & Noord Ierland

Overtocht: Kanaaleilanden-NL (400M)

Zeilreis Noord Ierland
Zeilreis Ierland
Ierland-Wales-Cornwall (320M)
Devon, Bretagne & Kanaaleilanden

Overtocht; U.K. & Zeezeiltraining (450M)
Oost Schotland & Orkney's
Orkney's & Shetland's + Fair Isle
Fair Isle met fotograaf, (prijs incl. vlucht)
Shetland + Faeröer eilanden (275M)

869
775
965
1.399
859

kr. 1.700

230
190
200

€

£
€
€
€

£
£
£
£

270

140
190
245
240

215
160
200
180

kr. 1.700
kr. 1.700
£
210
£
180

£
£
£

A/C

C
B/C
A/B
B/C

C
C
C
C

C/D
C/D
A/B
C

E/A
B
B/C
C
A/B

Boordprijs Boordkas Categorie
€
€
€
€
€

Bestemming

0031 (0)6 1695 22 63
info@offshore-yacht-charter.com
www.Offshore-Yacht-Charter.com

Rotterdam

Belfast*
Dublin*
Plymouth
Guernsey

Oban*
Oban
Glasgow*
Portrush*

Klasvik
Torshavn
Stornoway
Kyle of Lochalsh

Aberdeen
Kirkwall
Scalloway
Scalloway
Torshavn

Aankomst

versie: 2 (9-10-2017)

Telefoon:
E-mail:
Website:

0031 (0)6 1695 22 63
info@offshore-yacht-charter.com
www.Offshore-Yacht-Charter.com

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.

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 partnerUniglobe 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.

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.

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.

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

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 D: Zeilspecials en zeilreizen naar nieuwe vaargebieden, op expeditie & avontuur.
Categorie E: Zeezeiltraining

Zeilvakantie Z01: Oversteek Noordzee, zeezeiltraining, (450 zeemijl)

Categorie E/A

Vanuit het centrum van Rotterdam zeilen we de eerste dag door de Erasmusbrug de Nieuwe
Waterweg af naar Scheveningen. De volgende dag steken we het Engels Kanaal over naar Lowestoft,
een afstand van 100 mijl met shipping-lanes en veel scheepvaartverkeer. Een leerzame oversteek met
een nacht doorvaren waarbij we de radar en AIS gebruiken, maar ook zullen oefenen met
scheepsverlichting.
Na een dagje rust zeilen we verder langs de Engelse kust omhoog naar Whitby. Een afstand van 155
mijl, dus ook weer wachtlopen, actief zeilen en, uitkijk houden voor scheepvaart, visserij en veel
booreilanden. Whitby is een hele mooie en sfeervolle oude vissershaven en als de wind meewerkt
kunnen we hier nog de middag genieten van de gezellige Engelse sfeer en de bezienswaardigheden.
De laatste oversteek is naar Aberdeen, 170 mijl, waar we eindigen. Een echte werkhaven vol met
supply schepen voor de booreilanden, wat erg bijzonder is. We sluiten de reis af in de lekkerste
pizzeria van de wereld en daarna gaan we natuurlijk nog even de pub in.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af
Lees meer over onze zeezeiltraining
Lees meer over onze zeilreizen naar Engeland

Zeilvakantie Z02: Oostkust Schotland en Orkney’s.

Categorie B

Een zeezeilvakantie langs de Schotse Oostkust met authentieke vissershaventjes en werkhavens
zoals Peterhead en Wick, maar ook het sfeervolle kleine Whitehills. Het vaarwater, de Moray Firth, zit
vol zeeleven en we hebben hier veel zeehonden gezien, speciale dolfijnen soorten, maar ook orka’s
en walvissen. Van het vasteland steken we over naar de Orkney eilanden, hiervoor moeten we over
de Pentland Firth, berucht vanwege de sterke getijstroom, die met springtij kan oplopen tot 16 knoop,
extra bijzonder dus.
Daarna zeilen we de beschutting van Scapa Flow in, waar we overnachten op een heel klein eilandje
waar we nog een korte wandeling kunnen maken met prachtig uitzicht op het eiland Hoy en Scapa
Flow. De volgende dag kunnen we een lange wandeling maken naar de beroemde ‘Old man of Hoy’
met spectaculair uitzicht over de oceaan en de steile klif. Via de sfeervolle haven van Stromness
zeilen we buitenom naar het eiland Rousay, een mooie zeiltocht en een rustieke plekje. De volgende
dag kunnen we hier een mooi wandelingetje maken naar een landgoed met een prachtige en tuin en
met bomen, die redelijk zeldzaam zijn hier in het noorden. Of de liefhebber kan indrukwekkende
opgravingen uit de Bronstijd bezoeken. Daarna zeilen we een kort stukje naar Kirkwall, waar we deze
zeilreis afsluiten.
De dag-afstanden variëren, afhankelijk van het weer en getij, tussen de 25 en 47 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z03: Orkney’s, Fair Isle & Shetland eilanden.

Categorie B/C

Een zeer bijzondere zeilvakantie, vanuit het sfeervolle Kirkwall zeilen we tussen de eilanden door
naar het oosten. De windverwachting bepaald de bestemming en afhankelijk van het weer steken we
daarna over naar Fair Isle, 38. Fair Isle is een hoogtepunt waar we een dag blijven liggen voor een
wandeling langs de spectaculaire noordkust. In het Bird Observatory zit een relaxt barretje vanwaar
we een mooi uitzicht hebben over het haventje (met veel zeehonden) en waar de liefhebber meer te
weten kan komen over alle bijzondere vogels (zoals b.v. de Puffin of Skua) die hier langstrekken of
broeden. ’s Avonds lopen we vanuit de haven de klif omhoog en kunnen we honderden Puffins aan
wal zien gaan op weg naar hun nest. Door het ontbreken van toeristen kunnen we ze tot één meter
naderen, een onvergetelijke ervaring.
Vervolgens steken we over naar Scalloway op de Shetland eilanden, een mooie haven en een
prachtige aanloop tussen vele kleine eilandjes Als het weer meewerkt zeilen we om de Noord naar het
mooie eilandje ‘Papa Stour’ en gaan we voor anker in het prachtige ‘Ronas Voe’.Vervolgens zeilen we
via het eiland Yell naar het sfeervolle Lerwick, waar we de reis afsluiten in een heerlijk restaurant.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z04: Foto zeilreis Fair Isle en Shetland eilanden

Categorie C

Deze reis is speciaal gericht op fotografie en hier wordt dan ook extra tijd voor ingerekend. U krijgt
voldoende tijd (en evt. uitleg) om uw camera in te stellen en de meest mooie foto's te maken.
Vanuit Lerwick zeilen we de eerste dag naar Grutness Voe, waar je een mooie wandeling naar de klif
kunt maken met prachtig uitzicht over de Atlantische oceaan en Sumburg Head. Of naar Jarlshof kunt
lopen met prehistorische en Viking opgravingen. De volgende dag steken we over naar Fair Isle, een
hoogtepunt waar we een dag blijven liggen voor een wandeling langs de spectaculaire noordkust. In
het Bird Observatory zit een relaxt barretje vanwaar we een mooi uitzicht hebben over het haventje
(met veel zeehonden) en waar de liefhebber meer te weten kan komen over alle bijzondere vogels
(zoals b.v. de Puffin of Skua) die hier langstrekken of broeden. ’s Avonds lopen we vanuit de haven de
klif omhoog en kunnen we honderden Puffins aan wal zien gaan op weg naar hun nest, door het
ontbreken van toeristen kunnen we ze tot één meter naderen, een onvergetelijke ervaring. We
eindigen deze zeilvakantie in de mooie haven Scalloway op de Shetland Eilanden, waar we uit eten
gaan en de reis afsluiten.
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 18 en 38 mijl.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z05: Overtocht van de Shetland naar de Faeröer eilanden

Categorie A/B

Afhankelijk van het weer zeilen we de eerste dag naar Papa Stour, een mooi eilandje in het westen
van de Shetland eilanden. Op die manier kan iedereen even wennen aan het schip en aan de zee.
Daarna hebben we een afstand van 185 mijl naar de Faeröer eilanden te gaan. Onder goede
weersomstandigheden ongeveer anderhalve dag non stop, maar dit gebied staat niet bekend om zijn
goede weersomstandigheden, dus het kan ook langer duren. Desalniettemin een mooie reis in het
spoor van de Vikingen en bijzonder is dat de zon bijna niet onder gaat zo noordelijk. Als het weer
meewerkt hebben we een paar dagen over om een paar eilanden van de Faeröer te verkennen. Een
spectaculair mooi en mysterieus vaargebied. We sluiten deze overtocht af in Tørshavn.
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 20 en 185 zeemijlen.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden .

Zeilvakantie Z06: Ontdekkingsreis rond de Faeröer eilanden

Categorie C/D

Deze zeilreis is in een nieuw vaargebied, waar weinig over bekend is en waar ook weinig havens met
faciliteiten zijn. Wat we wel weten is dat de natuur spectaculair mooi is, een combinatie tussen Fair
Isle en het Isle of Skye. Ruig, desolaat en hoge spectaculaire kliffen. Overvloedig wildlife, huizen met
daken van gras en schitterende watervallen. De omstandigheden kunnen uitdagend zijn, maar door de
vele eilanden, fjorden en sounds zijn er ook veel mogelijkheden met beschutting. Kortom, het wordt
een ontdekkingsreis, waarbij we zoveel mogelijk verschillende eilanden aandoen, afhankelijk van de
mogelijkheden. De adembenemende Bird Cliffs van Vestmanna staan in ieder geval op het
programma waar we vlak langs zullen zeilen. Net als de bekende ‘Stack Drangarnir’. We zullen ook
sightseeing doen, zoals wandelen en Puffins kijken op het eilandje Mykines of naar een hoge berg
bewandelen voor prachtige vergezichten. We liggen elke avond in een haven of voor anker, waar
natuurlijk ook tijd over blijft voor landverkenning.
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden .
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z07: Ontdekkingsreis rond de Faeröer eilanden

Categorie C/D

Deze zeilreis is in een nieuw vaargebied, waar weinig over bekend is en waar ook weinig havens met
faciliteiten zijn. Wat we wel weten is dat de natuur spectaculair mooi is, een combinatie tussen Fair
Isle en het Isle of Skye. Ruig, desolaat en hoge spectaculaire kliffen. Overvloedig wildlife, huizen met
daken van gras en schitterende watervallen. De omstandigheden kunnen uitdagend zijn, maar door de
vele eilanden, fjorden en sounds zijn er ook veel mogelijkheden met beschutting. Kortom, het wordt
een ontdekkingsreis, waarbij we zoveel mogelijk verschillende eilanden aandoen, afhankelijk van de
mogelijkheden. De adembenemende Bird Cliffs van Vestmanna staan in ieder geval op het
programma waar we vlak langs zullen zeilen. Net als de bekende ‘Stack Drangarnir’. We zullen ook
sightseeing doen, zoals wandelen en Puffins kijken op het eilandje Mykines of naar een hoge berg
bewandelen voor prachtige vergezichten. We liggen elke avond in een haven of voor anker, waar
natuurlijk ook tijd over blijft voor landverkenning.
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden .

Zeilvakantie Z08: Overtocht van de Faeröer eilanden naar de Buiten Hebriden. Categorie A/B
Afhankelijk van het weer zeilen we de eerste dag naar één van de zuidelijke eilanden van de Faeröer.
Op die manier kan iedereen even wennen aan het schip en aan de zee. Daarna hebben we een
afstand van 230 mijl naar Sint Kilda te gaan. Onder goede weersomstandigheden ongeveer twee
dagen non-stop, maar het kan ook langer duren. Een bijzonder mooi eiland midden in de oceaan,
onbewoond en op de bucket-list van veel mensen. Handig is dat de zon bijna niet onder gaat zo
noordelijk, waardoor we lang van het daglicht kunnen profiteren. Als het weer meewerkt hebben we
een paar dagen over om een paar eilanden van de Faeröer te verkennen. Een spectaculair mooi en
mysterieus vaargebied. We sluiten deze overtocht af in Stornoway, waar we de reis afsluiten in een
lekker restaurant en een gezellige pub..
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 40 en 230 zeemijlen.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Faeröer eilanden .
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.
Zeilvakantie Z09: Eiland hoppen op de ‘Hebriden’

Categorie C

De eerste dag zeilen we zuid, langs de indrukwekkende steile kust van de Shiant eilanden, waar we
ook mogelijk voor anker gaan. De volgende dag steken we over naar het mooie haventje van Gairloch
op het vasteland, waar de liefhebber een prachtige wandeling kan maken. Daarna zeilen we naar
Rona, een heel mooi eiland met een beschutte ankerplek, waar vroeger Vikingen en smokkelaars
graag gebruik van maakten. Vervolgens zeilen we naar Portree, op het eiland Skye waar we een dag
blijven liggen om een wandeling (4 uur) te kunnen maken naar het indrukwekkende Storr, vanwaar we
ook een prachtig uitzicht hebben over het Isle of Sky, de zee en de omringende eilanden. Als
alternatief kunt u ook een mooie bustour maken over het eiland.
De dag erna zeilen we naar het pittoreske plaatsje Plockton, waar we als het goed is de nieuw
geopende kasteeltuin kunnen bezoeken en natuurlijk het leuke dorpje dat aan een prachtige baai ligt.
We eindigen deze zeilreis in Kyle, met mooi uitzicht op Skye en waar we uit eten gaan, traditionele
keuken voor de liefhebber.
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 30 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z10: Zwerven op de “Binnen Hebriden”

Categorie C

Een beschut vaargebied tussen de Schotse eilanden. De eerste dag zeilen we een kort stukje en gaan
we voor anker in het schitterende Loch Duich, tegenover het beroemde ‘Eilean Donan Castle’ dat we
met de bijboot bezoeken. Een leuk en sfeervol ingericht kasteel op een prachtige plek. De volgende
dag (of avond, afhankelijk van het getij) zeilen we door een beruchte stroomversnelling, de Kyle Rhea,
naar één van de mooiste Lochs van Schotland, waar we voor anker gaan. Daarna zeilen we naar
Mallaig, een leuk plaatsje met een nieuwe jachthaven, luxe faciliteiten en een heerlijke bakker.
De volgende dag gaan we, afhankelijk van de wind, voor anker op de meest spectaculaire ankerplaats
van Schotland en maken daar een schitterende korte wandeling. Vervolgens zeilen we verder naar
weer een schitterende ankerplaats in een smal en ondiep Loch op het Vasteland. Ook doen we het
pittoreske en gezellige haventje van Tobermory aan (met whisky destilleerderij naast de haven). De
laatste dag zeilen we door de ‘Sound of Mull’ en we eindigen deze zeilvakantie in het levendige Oban,
waar we gezellig uit eten gaan.
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 25 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z11: Zeilvakantie rond isle of Mull

Categorie C

Een korte zeilreis, ideaal voor een kennismaking met de mooie Schotse Westkust. Een rondje om het
eiland Mull, één van de mooiste eilanden in Schotland. Afhankelijk van de wind zeilen we links- of
rechtsom om in dag etappes. Op Mull doen we het pittoreske en gezellige haventje van Tobermory
aan (met whisky destilleerderij naast de haven). Ook een paar hele mooie ankerplekken zoals
Tinkershole (mits er plek is). Verder zeilen we vlak langs het eilandje Staffa, bekend vanwege zijn
bijzondere rotsformaties en, afhankelijk van het weer, lopen we ook het eilanden Colonsay aan. We
eindigen deze zeilvakantie in het levendige Oban, waar we gezellig uit eten gaan om de zeilreis af te
sluiten.
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 12 en 30 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z12: Zeilvakantie rond isle of Mull

Categorie C

Een korte zeilreis, ideaal voor een kennismaking met de mooie Schotse Westkust. Vanuit Oban zeilen
we Zuid over de ‘Corryvreckan’, beroemd vanwege sterke stromingen en draaikolken, maar ook met
mooie natuur en veel eilandjes. We gaan door de zeesluis van Crinan, waar we aan wal gaan voor
een mooie wandeling door een prachtig rustiek landschap. De dag erna varen we door het Crinan
Canal, Schotlands mooiste short cut dwars door de Highlands. Een kanaal met 15 smalle sluizen waar
we maar net in passen en die we zelf mogen bedienen. Een zeer bijzondere belevenis door een
prachtig landschap. We blijven nog één nacht in het kanaal. De Volgende zeilen we weer open water
op en via het mooie haventje Tarbert zeilen we om het eiland Bute heen. Erg mooi en erg smal,
fanatiek zeilen en genieten van de mooie natuur. Via de Firth of Clyde zeilen we naar Greenock, waar
we gezellig uit eten gaan om de zeilreis af te sluiten.
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 15 en 25 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.

Zeilvakantie Z13: Zeilvakantie van Schotland naar Ierland

Categorie C

Vanuit de Firth of Clyde zeilen naar het eiland Bute en Arran, twee schitterende eilanden waar ook tijd
is voor een korte wandeling. Vervolgens zeilen we door naar het schiereiland Kintyre, bekend door
Paul McCartney. De dag erna steken we naar het kleine Rhatlin island voor de Noord Ierse kust, waar
ook nog een mooie wandeling naar de vuurtoren gemaakt kan worden. We eindigen deze zeilvakantie
in het bruisende Port Rush met zeer gezellige Irish Pubs.
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 19 en 35 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Schotland.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Ierland.
Als u wilt kunt u in Port Rush een extra overnachting aanboord boeken op basis van Bed and
Breakfast voor € 45,- zodat u op eigen gelegenheid een mooie hop-on hop-off tour kunt maken langs
een paar van de hoogtepunten van Noord Ierland, zoals; de Giant’s Causeway, de touwbrug Carricka-rede en/ of de ruïne van Dunluce Castle of de Bushmill distillery.

Zeilvakantie Z14: Zeilvakantie Noord Ierland

Categorie C

Vanuit Portrush zeilen we door naar Ballycastle, een heel mooi plaatsje. Hier is tijd voor een mooie
boswandeling. De volgende dag zeilen we om de punt van Torr Head, een mooie steile en
indrukwekkende kust met uitlopers van de ‘mountains of Antrim’. Noord Ierland wordt niet voor niets
vaak gebruikt als film decor in de serie ‘Game of Thrones’. In het kleine haventje van Glenarm kan de
liefhebber nog een korte boswandeling maken langs een mooie waterval en een riviertje. Als één na
laatste haven doen we Carrickfergus aan, leuk en met een mooi kasteel aan de haven. We eindigen
deze zeilvakantie in het bruisende Belfast en daar kunt u ’s middags met de typisch Engelse ‘Black
Cab’ een citytour langs de indrukwekkende ‘Murals’ maken, een aanrader. ’s Avonds gaan we uit eten
bij één van de beste pizzeria’s van de wereld en daarna drinken we een pint in het gezellige
uitgaansgebied van Belfast.
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 11 en 29 mijl.
Als u wilt kunt u in Belfast een extra overnachting aanboord boeken op basis van Bed and Breakfast
voor € 45,- zodat u op eigen gelegenheid van de stad kunt genieten of om het nieuwe en imposante
Titanic museum te bezoeken.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Ierland.

Zeilvakantie Z15: Zeilvakantie Ierland

Categorie B/C

Vanuit Belfast zeilen we de Ierse zee op en doen de mooie grote marina Bangor aan. De volgende
dag zeilen we, als wind en getij het toelaten het Strangford Lough in. Hier staat een hele sterke
stroming dus de weers omstandigheden moeten meewerken. De volgende dag is er de gelegenheid
om naar de ‘Mount Stewart garden’ te gaan, deze grote botanische tuin staat in de top vijf van de
wereld en is zeker een aanrader. Aan het einde van de dag gaan we naar de overkant, 1 mijl verderop
naar het mooie plaatsje Portaferry waar we nog een mooie wandeling kunnen maken. We zeilen de
dag erna ook naar Carlingford Lough, ook een indrukwekkend fjord met sterke stromingen en een
prachtig uitzicht op de Mourne mountains met een leuk authentiek plaatsje. De Ieren zijn de meest
vriendelijke en gastvrije mensen van Europa en de gezellige pubs zijn een mooie afsluiting van de
zeildag. We zeilen verder naar Malahide, een langere zeildag van 39 mijl, waar we via een ondiep
riviertje naar binnen kunnen met het juiste getij, vlak langs het strand. Een mooi plaatsje en een beetje
de badplaats van Dublin. We eindigen deze zeilvakantie in het bruisende en sfeervolle Dublin, waar
we uiteraard ’s avonds de binnenstad inlopen om te eten in een pub en om naar traditionele Ierse
muziek te luisteren.
De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 11 en 39 mijl.
Lees hier meer over onze zeilreizen in Ierland.

Zeilvakantie Z16: Oversteek Ierland –U.K.-Bretagne (320 zeemijl)

Categorie A

Vanuit Dublin zullen we zeil zetten naar Plymouth aan de Engelse zuidwestkust, vanuit de Ierse zee
over de Keltische zee en vervolgens over het Engels Kanaal. Weer en tij zullen uiteindelijk onze route
bepalen, maar het plan is om dit in overzichtelijke etappes te doen. De eerste dag zullen we aan de
Ierse kust blijven, zodat iedereen rustig aan het schip kan wennen. Een leuk stuk langs de mooie
Ierse kust en Dublin uit. Vervolgens steken we over naar Wales, Milford’s Haven, een afstand van
ongeveer 100 mijl. Als het weer meewerkt komen we hier vroeg in de volgende ochtend aan,
waardoor we nog wat tijd hebben om rond te kijken in dit mooie gebied en om ons voor te bereiden
voor de volgende etappe naar Falmouth. Op dit traject zullen we Land’s End ronden en van de
Oceaan het Engels Kanaal inzeilen, een etappe van 120 mijl. Dat betekent dus echt zeezeilen,
wachtlopen en rekening houden met het scheepvaartverkeer.
Falmouth is een mooie en gezellige haven, eerst halen we vers brood bij één van de vele bakkers
voor een lekkere brunch en daarna is er tijd voor een wandeling rond het kasteel en het dorp en ’s
avonds natuurlijk nog een biertje in de gezellige pubs.
Vanuit Falmouth zeilen we nog naar het pittoreske Fowey, een heel mooi middeleeuws plaatsje in een
schitterende bosrijke riviermonding. We eindigen in Plymouth waar we uit eten gaan en daarna de pub
ingaan voor een ongekende afsluiting.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees meer over onze mijlenmakers.
Lees meer over onze zeilreizen naar Engeland.

Zeilvakantie Z17: Devon, Bretagne & Kanaaleilanden

Categorie B/C

Vanuit Plymouth zeilen we Oostelijk langs de kust van Devon naar Salcombe en Darthmouth. Twee
prachtige pittoreske riviermondingen. Daarna steken we over naar de Kanaaleilanden, een afstand
van 66 mijl, dus dat betekent dat we laat aankomen. De volgende dag zeilen we waarschijnlijk naar
Sark waar we voor anker gaan. Vervolgens maken we een oversteek naar Bretagne van 50 mijl, wat
ook een late aankomst betekent. ’s Avonds varen we waarschijnlijk de prachtige riviermonding op naar
Lezardieux waar een marina is. De dag erna zeilen we een kort stukje door naar het sprookjesachtig
mooie Ile de Brehat om te ankeren. Hier gaan we dag aan wal voor een schitterende wandeling.
Het verval (verschil tussen eb en vloed) is hier gigantisch.
Dit is één van de charmes van varen in dit gebied, sterke getijstromingen en een groot verval tot wel
12 meter met springtij. “Not for the faint hearted” zoals de Brtitten dit mooi benoemen. Door het grote
getijverschil (verval) verandert het landschap continu en met de vele bijzondere rotsformaties is dat
een prachtig gezicht.
Vervolgens zeilen we terug naar de Kanaal Eilanden. Ook een bijzonder vaargebied met de typisch
gezellige Britse sfeer en ook prachtige natuur. Het getij is hier de klok en we zullen met stroom mee
moeten varen en ook rekenen wanneer we de havens in en uit kunnen. Na of voor het zeilen is er ook
tijd om te wandelen langs de kust of in de gezellige haventjes. Deze zeilvakantie is een mooie mix
tussen de Franse en Britse cultuur, met lekkere croissants bij het ontbijt en gezellige pubs in de
avond. Bovendien relaxed zeilen langs prachtige natuur met spectaculair getij en ook tijd voor
sightseeing. We eindigen in St. Peter port op het eiland Guernsy.
de dag-afstanden variëren tussen de 7 en 66 mijl.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees meer over onze zeilreizen naar Engeland.
Lees meer over onze zeilreizen naar Bretagne.
Lees meer over onze zeilreizen naar de Kanaal Eilanden.

Zeilvakantie Z18: Overtocht: Kanaaleilanden-Frankrijk-U.K.-NL (400M)

Categorie A

Vanaf Guernsey varen we naar Cherbourg in Normandië, misschien met een korte tij- stop op Alderny
om onder gunstige omstandigheden de ‘Alderny Race’ over te steken, waar het sterk kan stromen.
Vanuit Cherbourg zeilen we over het Engels Kanaal naar Rotterdam. Weer en tij zullen uiteindelijk
onze route bepalen, maar het plan is om dit in overzichtelijke etappes te doen, waarbij we de leukste
havens aandoen. De eerste dag zeilen we naar Honfleur, een prachtig pittoresk middeleeuws dorpje.
Een etappe van ongeveer 85 mijl waarbij we een stukje de Seine opvaren en door een sluis moeten,
maar absoluut de moeite waard. Dit mooie dorp is nog helemaal in de Noorse stijl (opgebouwd door
de Noormannen) en er zijn veel terrasjes aan de haven. Als het weer meewerkt komen we hier vroeg
in de (volgende) ochtend aan, waardoor we nog tijd hebben om rond te wandelen. De dag erna zeilen
we 65 mijl verder naar Fecamp, een typische Normandische haven.
Vervolgens zeilen we naar Dover, een etappe van ongeveer 80 90 mijl. Dover is een werkhaven, maar
erg bijzonder met de beroemde ‘White Cliffs’ en met ferry’s die af en aan varen, leuk om te zien en we
zullen daarom toestemming moeten vragen om naar binnen te mogen, waarschijnlijk weer een
nachtelijke aanloop. Als het weer meewerkt hebben we nog genoeg tijd om Dover Castle te bezoeken,
of om de White Cliffs of Dover op te lopen met een prachtig uitzicht over het Engels Kanaal. Daarna
volgt de laatste etappe van 140 mijl naar Rotterdam, onze seizoen afsluiting. Het opvaren van de
Nieuwe Waterweg is indrukwekkend, het laatste stuk door het centrum van de Stad is erg mooi met de
mooie nieuwe skyline van Rotterdam en we varen onder de Erasmusbrug door.
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.
Lees meer over onze mijlenmakers.

Meer informatie vindt u op onze website bij zeilvakantie.
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