
Sailing scheme sailing yacht  "Cherokee" Winter/ Spring 2020 version: 1  (12-5-2018)

 

Voyage: From 18:00 h Till 11:00 h Nights Departure Arrival Destination Board price Board cash Category

W1 Saturday, 7th of March Friday, 13th of March 6 Lisbon Lisbon* Natural de Arabida & Sintra 679€               165€                C

W2 Saturday, 14th of March Saturday, 21th of March 7 Lisbon Porto* Portugese Westcoast 715€               190€                B

W3 Sunday, 22th of March Saturday, 28th of March 6 Porto Vigo From Portugal to Spain 685€               165€                C

W4 Saturday, 28th of March Saturday, 4th of April 7 Vigo Vigo Discover Galicia and the Islas Cies 796€               190€                C

W5 Saturday, 4th of April Saturday, 11th of April 7 Vigo La Coruna Explore Galica 796€               190€                C

W6 Sunday, 12th of April Monday, 20th of April 8 La Coruna Guernsey Crossing the Bay of biscay (470 mijl) 955€               230€                A

W7 Monday, 20th of April Sunday, 26th of April 6 Guernsey Rotterdam Mile builder (350 mijl) 735€               175€                A

Our summer season starts at the end of May, click here for our summer trips:

https://www.offshore-yacht-charter.com/sailing-holidays/?lang=en

Telefoon: 0031 (0)6 1695 22 63

E-mail: info@offshore-yacht-charter.com

Website: www.Offshore-Yacht-Charter.com
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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 D: Zeilspecials en zeilreizen naar nieuwe vaargebieden, op expeditie & avontuur.

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. 

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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