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Locatie:
Haven:
Adres:

Cherbourg-Octeville
Port de Chantereyne, Pontoon Q
Rue de la Brigantine

Metro kaart Parijs
RER 'E' vanaf 'Gare du Nord' naar 'Gare Saint Lazare'

Met de Trein naar Parijs:
In Parijs moet u overstappen. U komt aan op 'Gare de Nord' en vanaf de stationshal loopt u naar de
RER, een snelle metro, richting 'Gare saint-Lazare', dit is op de kaart de roze kleur. Vanaf hier neemt u
de RER 'E' naar halte 'Gare saint-Lazare', dit is een rechtstreekse vebinding zonder tussenstops.
Losse kaartjes voor de metro en RER kunt u bij een loket of automaat kopen, maar ook in de Thalys,
(rijtuig 4, 14, 24). Kosten per persoon per enkele reis: € 1,60. Het is aan te raden het metrokaartje hier
alvast aan te schaffen, omdat het bij de loketten in Paris Nord druk kan zijn.
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Parijs 'Gare du Nord - Gare saint Lazare'
 Loop na aankomst van de trein het perron helemaal af tot in de stationshal.
 Volg daar de bordjes waarop staat: (RER) en neem de trap naar beneden
 Blijf onderaan de trap de bordjes (RER) volgen. Zodra de lijnnummers worden weergegeven
volgt u: (RER) (E) (rose)
 Ga door de poortjes (bewaar je metrokaartje) en volg: (RER) (E) (D4) (richting Haussmann StLazare).
 Neem de trein naar de eerste halte (4 min. reistijd): Haussmann St-Lazare. Dit is tevens de
eindbestemming van de RER.
 Gebruik uw bewaarde metrokaartje om weer door de poortjes te komen.
 Volg daarna de bordjes: ‘Sortie, Gare SNCF/Grandes Lignes’.
 Het exacte vertrekspoor wordt ongeveer 20 minuten voor vertrektijd weergegeven op de
vertrekstaten in de stationshal.
 Houdt – gezien de lengte van de treinen – minimaal 5 minuten tijd over om het perron af te
lopen naar het juiste rijtuig.
 Houdt het ticket gereed voor controle bij het instappen.
Parijs 'Gare saint Lazare - Gare du Nord' (terugreis)
 Loop na aankomst te Paris Saint Lazare het perron af tot in de stationshal Volg vervolgens de
bordjes (RER) (M)
 Zodra de lijnnummers worden weergegeven volg je: (RER) (E) (rose)
 Ga door de poortjes (bewaar uw metrokaartje) en volg: (RER) (E2) (E4) (Tournan en Chelles
Gournay).
 Op het perron hangen beeldschermen waarop de eerstvolgende treinen naar
bovengenoemde bestemming staan aangegeven. Bovendien hangen er grote borden met
daarop alle tussengelegen haltes weergegeven. Op dit bord geeft een gele kleur / lampje links
van de haltenaam aan dat de eerstvolgende trein daar zal stoppen.
 Neem de trein naar de eerste halte (4 min. reistijd): ‘Magenta’. Alle treinen naar bovenstaande
bestemming stoppen bij deze halte. Deze halte ligt tegen het Gare du Nord aan.
 Gebruik na aankomst te Magenta uw bewaarde metrokaartje om weer door de poortjes te
komen.
 Volg de bordjes waarop staat: ‘Grandes Lignes’ en ‘Thalys’ totdat u in de stationshal uitkomt.
 De Thalys treinen vertrekken doorgaans vanaf de sporen 7, 8 of 9. Het exacte vertrekspoor
wordt echter pas ongeveer 20 minuten voor vertrektijd aangegeven op het grote bord in de
stationshal en op de beeldschermen.
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Cherbourg
Vanaf het treinstation is het ongeveer een kwartiertje lopen naar het schip. Loop vanaf het station naar
het noorden en blijf aan de linkerkant van het water. U loopt rechtdoor totdat u na een flauwe bocht
naar links een kerk ziet. Hier gaat u rechtsaf en dan loopt u in noordelijke richting naar de jachthaven,
"Port Chantereyne". De Cherokee ligt aan Pontoon Q.
Overzichts kaart

Detail kaart Port Chantereyne

Let op: Boardingtijd Cherokee is om 18.00 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 18.00 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.

