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Locatie: St. Malo, Frankrijk,  
Haven:  Port de Vauban 
Adres:  Avenue de Louis Martin 
 
 
Met de Trein via Parijs: 
In Parijs moet u overstappen. U komt aan op 'Gare de Nord' en u kunt met de taxi of metro naar station 
‘Montparnasse’, vanwaar u met de TGV naar St. Malo kunt. 
 
Metro 4, paarse lijn. Losse kaartjes voor de metro of RER (snelle metro) kunt u bij een loket of automaat 
kopen, maar ook in de Thalys, (rijtuig 4, 14, 24). 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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Vanaf het treinstation in St. Malo is het ongeveer een kleien 25 minuten lopen naar het schip. Loop vanaf 
het station naar het west-noord-westen, u loopt rechtdoor naar de jachthaven. U kunt ook een taxi nemen 
natuurlijk. 
 
Bus 
Lijn 1 en 2 rijden vanaf treinsstation in St. Malo naar de jachthaven. Vanaf Halte H naar Intra Muros, voor. 
Kaartje koopt u in de bus, op het station of bij een tabakswinkel. 
Download de tijden https://www.reseau-mat.fr/en/getting-around/route-maps-and-timetables 
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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. 
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