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Locatie:
Jachthaven:
Adres:

Falmouth
Falmouth Haven
Quay street

Falmouth
Falmouth heeft geen eigen vliegveld, maar u kunt in anderhalf uur naar Exeter (EXT) of Bristol vliegen en
met de bus en trein verder.
Naar het treinstation in Exeter (St. Davids Station)
Bus
Met bus 56 South West kunt u in een half uur naar het treinstation van Exeter (halte St Davids), dit
kost ongeveer £ 3,-. Zie www.stagecoachbus.com (van Exeter Airport naar Exeter St Davids).
Ticket koopt u in de bus. De bus stopt direct voor het treinstation, waar ook een Starbucks is.
Taxi
Ongeveer 12 km met de taxi in 25 minuten.

Trein naar Falmouth town
Vanaf St Davids kunt u de trein pakken naar Falmouth Town, voor ongeveer € 26,- treinkaartje kunt u bij
het loket kopen, of vooraf online. Plan hier uw route: www.thetrainline.com/
Afhankelijk van het tijdstip is de reistijd naar Falmouth tussen de 3,5 en 4,5 uur, met 1 of 2 overstaps, in
iedergeval op het kleine station van Truro.
Vanaf het treinstation Falmouth Town is het 11 minuten lopen naar de marina. U kunt ook bus 366 pakken
naar de halte ‘Church Corner’, deze rijdt elk halfuur en dan is het 4 minuten lopen naar de boot.

Bus Alternatief
Met de Mega bus, deze rijdt 1 a 2 keer per dag, vanaf £ 3,-. Reistijd iets meer dan 4 uur met maar één
overstap. Lijkt voor de terugreis naar Exeter heel voordelig:
uk.megabus.com/route-guides/falmouth-to-exeter
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Let op: Boardingtijd Cherokee is om 18.30 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 18.30 uur. Bedankt voor uw medewerking.
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.

