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 www.Offshore-Yacht-Charter.com

Locatie:
Haven:
Adres:

Brest, Frankrijk
'Marina du Chateau'
Quai ‘Eric Tabarly’ 135

Vanaf vliegveld Brest naar de haven :
Met de taxi ongeveer een kwartier, kosten ongeveer € 35,https://www.taxi2airport.com/nl/luchthaven-transfers/brest-bretagne-luchthaven-taxi
+33 2 98 80 68 06
Of met buslijn 40 naar ‘Porte Guipavas”, deze rijdt elke 10 minuten en de rit duurt ook 10 minuten. Een
ticket (koopt u in de bus) kost ongeveer € 2,-.
Daar stapt u over op de tramlijn A naar halte Liberté. Deze tram rijdt elk halfuur en de reistijd is 16
minuten, ticket (koopt u in de bus) kost ongeveer € 2,-. Hiervandaan is het 20 minuten lopen is naar de
jachthaven. Totale reistijd ongeveer een uur.
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Alternatieven:

Trein via Quimper
Vlieg naar Quimper en neem daar de trein naar “Gare de Brest”. Reistijd 1 uur en 15 minuten.
De trein rijdt meerdere keren per dag en een treinticket kost ongeveer € 9,- :https://nl.oui.sncf/nl/
Trein via Rennes
Vlieg naar Rennes, vanaf het vliegveld loopt u in een kwartier naar treinhalte “ST JACQUES DE
LA LANDE en neem daar de trein naar “Gare de Brest”. Reistijd 2,5 uur.
De trein rijdt meerdere keren per dag en een treinticket kost ongeveer € 30,- :https://nl.oui.sncf/nl/
Trein via Parijs
Zie onze reisbeschrijving van Cherbourg

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.

