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

Locatie:
Haven:
Adres:

Porto, Portugal
'Marina da Afurada'
Rua da Praia 602, Vila Nova de Gaia

Taxi:
Een taxi kost ongeveer € 25,- en de rit duurt ongeveer 20 minuten.
https://www.taxi2airport.com/nl
Taxi: +351 22 099 7336
Bus en Metro:
Vanaf het vliegveld, metro (lijn E) naar het centrum (halte: “Casa de Musica”): https://en.metrodoporto.pt/
ticket kost €2,- en de rit duurt 20 minuten.

Overstap in Porto centrum

Zeiljacht Cherokee
Schipper Jouke Lemmers
0031 (0)6 1695 22 63
 info@offshore-yacht-charter.com
 www.Offshore-Yacht-Charter.com
Vervolgens kunt u met bus 902, of 903, of 907 naar de zuidoever (halte: “Chas”), vanwaar het 10 minuten
lopen is naar de boot. Buskaartje kost € 1,20 en de rit duurt een kwartier, deze bussen rijden elke 6
minuten. https://www.stcp.pt/en/travel/timetables/
type halte “Chas3” i.p.v. “Chas” en “Casa de Musica” voor de halte in het centrum.
Richting (way):
Bolhao = centum.
Monta de Virgem is richting het zuiden.
Totale reistijd ongeveer een uur, kosten ongeveer € 3,50.

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.

