
 
  



Categorieën:
De verschillende categorieën zijn bedoeld zodat u zelf de soort reis kunt kiezen die u aanspreekt. Dit is gebasseerd op dag afstanden en of er wel of geen (voldoende) tijd 

is voor sightseeing aan wal. Afhankelijk van weer en wind kan er worden afgeweken van het plan.

Categorie A: Overtocht, dit zijn echte zeezeilreizen van de ene plaats naar de andere. Er zal ook 's nachts worden doorgevaren in wachten (maximaal 6 passagiers)

Categorie B: Overtocht maar dan op kleinere schaal, er wordt 's nachts niet doorgevaren, wel kunnen we af en toe laat aankomen in de haven.

Categorie C: Zeilreizen met zeker genoeg tijd voor sightseeing. Kortere dagafstanden en 1 dag aan wal voor een wandeling of excursie.

Categorie D: Zeilspecials en zeilreizen naar nieuwe vaargebieden, op expeditie & avontuur.

Categorie E: Zeezeiltraining

Categorie F: Zeilvakantie met ook kleine kinderen aan boord.

* Extra overnachting aan boord mogelijk op basis van Bed and Breakfast, € 50,- /nacht.

** 's avonds van boord in Rotterdam i.p.v. volgende ochtend, extra overnachting wel mogelijk.

De prijs
De Boordprijs is de huurprijs van het schip en de bemanning per persoon, dit bedrag moet vooraf betaald worden. De boordkas is het bedrag per persoon voor het eten en 

drinken aan boord (ook voor de bemanning), evenals brandstof, water, walstroom, havengeld en toeristenbelasting etc. , maar exclusief excursies aan wal. Wat na de reis onderling 

overblijft wordt verdeeld en aan u terugbetaald. Dit bedrag moet bij inschepen contant aan de schipper worden betaald. 

Bij minder dan 4 deelnemers is de boordkas meestal niet toereikend. In dat geval komt er toeslag op de boordkas van maximaal € 50,- per persoon.

Als u als alleengaande de zekerheid van een privé hut wilt, kunt u deze reserveren voor 1,5 x de boordprijs.

Boarden:
Inschepen om 18:30 uur. Ontschepen om 10:30 uur (lokale tijd)

Na het inschepen krijgt u een hut toegewezen en daarna gaan we eten. Na het eten volgt een instructie over het schip en de veiligheid. Als u voor 18:00 arriveert, 

kunt u proberen om uw bagage bij het havenkantoor achter te laten, u kunt echter niet eerder aan boord, vanwege het schoonmaken en provianderen van het schip.

Transfers
U moet zelf voor uw vervoer van en naar het schip zorgen. Op onze website bij “reisinformatie” kunt u hier uitgebreide informatie over vinden, onze 'boarding dagen' 

zijn zoveel mogelijk afgestemd op voordelige en rechtstreekse vluchten. In het buitenland liggen we op de dagen van in- en uitschepen de gehele dag stil in de haven. 

Kortingen op zeilreizen (boordprijs)
Boekt u binnen een jaar een tweede reis dan krijgt u hierop 5% korting

Boekt u als groep (meer dan 3 passagiers), dan krijgt u 5% korting per persoon

Jongeren korting: bent u onder de 29 jaar, dan krijgt u 10% korting

Kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

Privé charter
U kunt het schip op deze reizen ook privé huren+ bemanning (b.v. met familie). Prijs; vermenigvuldig de boordprijs met 6,5 en de boordkas x het aantal personen.

Telefoon: 0031 (0)6 1695 22 63

E-mail: info@offshore-yacht-charter.com

Website: www.Offshore-Yacht-Charter.com



Zeilvakantie ZC0: zeezeiltraining Noordzee    Categorie B/E 

Vanuit het centrum van Rotterdam zeilen we de eerste dag door de Erasmusbrug de Nieuwe Waterweg af naar 
Stellendam. Een relaxte start van de reis, met een kop koffie door 4 bruggen waaronder de iconische 
Erasmusbrug. Leuk en bijzonder om Rotterdam vanaf het water te zien met alle drukke scheepvaart. De Nieuwe 
Waterweg is opgedeeld in marifoon blokkanalen om de scheepvaart te begeleiden, een leerzaam aspect voor 
deze zeezeiltraining. Afhankelijk van de stroming, is het een uur of drie varen tot de Noordzee, een mooie 
gelegenheid om aan dek alles door te nemen en te bekijken of we buitenom, of binnendoor naar Stellendam 
varen. 
 
’s Avonds gaan we een routeplan maken afhankelijk van de weerberichten, een flinke maar leerzame puzzel. Het 
plan is om de volgende dag over de Noordzee langs de Belgische kust te zeilen. Superdruk met scheepvaart, 
visserij en vol met windmolenparken en een wirwar aan boeien. Ook moeten we uitluisteren op de marifoon 
blokkanalen en er zijn speciale corridors tussen de windmolenparken en de shipping-lanes waar we over moeten 
steken. 
 
De exacte havens hangen van weer en wind af en van eventuele corona restricties. Frankrijk is waarschijnlijk 
mogeleijk, misschien met een PCR in België. Op dit moment is daar helaas nog weinig over te zeggen,dus dat 
wordt onderdeel van een avountuurlijke zeilreis. 
 
Een leerzame zeezeiltraining waarbij we de radar en AIS zullen gebruiken voor de shippinglanes, maar ook zullen 
oefenen met scheepsverlichting, routering en meteo. De laatste avond proberen we Rotterdam in het donker 
aan te lopen en weer door de Erasmusbrug terug naar onze thuishaven, een hele bijzondere ervaring. 
 
Lees meer over onze zeezeiltraining 

 

Zeilvakantie ZC1: zeezeiltraining NED-UK-FRA (350 zeemijl)    Categorie A/C/E 

 
Vanuit het centrum van Rotterdam zeilen we de eerste dag door de Erasmusbrug de Nieuwe Waterweg af naar 
Stellendam. Een relaxte start van de reis, met een kop koffie door 4 bruggen waaronder de iconische 
Erasmusbrug. Leuk en bijzonder om Rotterdam vanaf het water te zien met alle drukke scheepvaart. De Nieuwe 
Waterweg is opgedeeld in marifoon blokkanalen om de scheepvaart te begeleiden, een leerzaam aspect voor 
deze zeezeiltraining. Afhankelijk van de stroming, is het een uur of drie varen tot de Noordzee, een mooie 
gelegenheid om aan dek alles door te nemen en te bekijken of we buitenom, of binnendoor naar Stellendam 
varen. 
 
’s Avonds gaan we een routeplan maken afhankelijk van de weerberichten, een flinke maar leerzame puzzel. Het 
plan is om de volgende dag over de Noordzee langs de Belgische kust te zeilen. Superdruk met scheepvaart, 
visserij en vol met windmolenparken en een wirwar aan boeien. Ook moeten we uitluisteren op de marifoon 
blokkanalen en er zijn speciale corridors tussen de windmolenparken en de shipping-lanes waar we over moeten 
steken. Afhankelijk van het weer en getij , maar ook de eventuele Corona restricties, kunnen we oversteken naar 
Dover, met een pitstop in Duinkerken. Een goede oefening voor lichtherkenning, peilingen om aanvaringen te 
voorkomen en oefenen met radar, AIS en stromingen. 
 
Dover is een leuke werkhaven, met een nieuwe Marina en natuurlijk de beroemde krijtrotsen. Bovenop staat 
een prachtig kasteel. De aanloop van Dover is leerzaam vanwege alle ferry’s die af en aan varen. Als het weer 
meewerkt hebben we hier nog even tijd voor een bezoek aan het kasteel, of een wandeling naar de vuurtoren 
voor ‘Tea and scones’ met een prachtig uitzicht over het Engels Kanaal. 
 
In Dover gaan we de weerkaarten interpreteren en bestuderen. Als het weer meewerkt kunnen we een omweg 
maken naar Honfleur, een etappe van ongeveer 130 mijl. Dat betekend meer dan 24 uur zeilen en we zullen dat 
volgens een wachtsysteem doen. De aanloop op de Seine is weer een leuke puzzel. Voor Le Havre, waar we 
waarschijnlijk in het donker aankomen, is het weer druk met scheepvaart en visserij en op de Seine kan het heel 
hard stromen. Om Honfleur in te komen moeten we door een zeesluis en brug, maar daarvoor ligt ook een 
ondiepte.  

https://offshore-yacht-charter.com/zeezeiltraining/


De omweg van Honfleur is de moeite meer dan waard, het is een pittoresque middeleeuwse dorpje vol met 
gezellige terrasjes, eettentjes en leuke winkeltjes. Hier kunnen we even dagje bijkomen en relaxen.  
 
De laatste etape is naar Cherbourg, of eigenlijk naar een haventje ervoor, waarvan de hele aanloop droogvalt 
met laagwater. Een mooie rekensom, want de tijd om binnen te komen (en eruit) is beperkt en er is geen ruimte 
voor foute berekeningen. Het laatste stuk om Cap Barfleurmoet ook goed getimed worden met de sterke 
stroming, rekening houdend met de wind. Kortom, een leerzame zeezeiltraining vanwege de drukke scheepvaart 
routes, sterke stromingen en getijden puzzels, maar bovenal een mooie zeilreis langs een prachtige kust met 
leuke havens. 
 
De dag-afstanden variëren, afhankelijk van het weer en getij, tussen de 25 en 145 mijl. 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af 
 
Lees meer over onze zeezeiltraining 
Lees meer over onze zeilreizen naar Engeland 
 
 

Zeilvakantie ZC2: Zeilvakantie Normandië & Iles des Chausey    Categorie C 

Vanuit Cherbourg zeilen we de Alderney race in, een beruchte passage waar het heel hard kan stromen. 
Afhankelijk van de wind en Corona restricties, overnachten we op het eiland Alderney of het Franse haventje 
Dielette. Het getij is de klok in dit bijzondere vaargebied. We zullen met stroom mee moeten varen en ook 
rekenen wanneer we de havens in en uit kunnen, een leuke puzzel en de charme van dit vaargebied. Wind en 
getij bepalen dus onze exacte bestemming, maar we gaan ons best doen om een paar hoogtepunten aan te 
doen, zoals het enige Franse Kanaal eilandje Iles-des-Chaussey. Vorig jaar voorbij gekomen in 3-Op reis als 
unieke en onbekende bestemming. Het weer en tij moet wel  meewerken, maar dat is natuurlijk onderdeel van 
het avontuur. Als het lukt kunnen we wandelen (en zwemmen) op een idyllisch eilandje in the middle of no-
where, met een gigantisch tijverschil, waardoor het er elk uur anders uitziet. Ook de sfeervolle grote haven van 
Granville met gezellige oude huizen en winkelstraatjes staat op het programma. 

Na, of voor het zeilen, is er ook tijd om te wandelen langs de kust of in een  gezellige haventjes. Deze 
zeilvakantie is een mooie mix tussen de Franse en Britse cultuur, met lekkere croissants bij het ontbijt en 
gezellige pubs in de avond. Bovendien relaxed zeilen langs prachtige natuur met spectaculair getij en ook tijd 
voor sightseeing. We eindigen in St. Helier op het eiland Jersey, waar we uit eten gaan bij een heerlijke pizzeria 
om de zeilreis afsluiten.  

De dag-afstanden variëren, afhankelijk van het weer en getij, tussen de 7 en 33 mijl. Bovengenoemd schema is 
afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 

Lees meer over onze zeilreizen naar Bretagne. 
 

  

https://offshore-yacht-charter.com/zeezeiltraining/
http://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-engeland-londen.html
http://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-engeland-londen.html
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-bretagne/


Zeilvakantie ZC3: Zeilvakantie Noord Bretagne     Categorie C 

Vanuit de vestingstad St. Malo varen we naar (meest waarschijnlijk) een kort stuk naar de badplaats St. Cast. 
Een nieuwe diepe marina met terrasjes bij haven. Met een mooie wandeling langs de rotsen kom je bij het 
mooie brede strand en het dorp, waar je natuurlijk een ijsje of een crêpe kunt eten. 

Het verval (verschil tussen eb en vloed) is hier gigantisch. Dit is één van de charmes van varen in dit gebied, 
sterke getijstromingen en een groot verval tot wel 12 meter met springtij. “Not for the faint hearted” zoals de 
Britten dit mooi benoemen. Door het grote getijverschil (verval) verandert het landschap continu en met de 
vele bijzondere rotsformaties is dat een prachtig gezicht. En het allerbelangrijkste, de dag begint met verse 
croissants van de bakker. 

Afhankelijk van de wind en het tij varen we naar een haven voorbij Cap Frehel, zodat we de volgende dag door 
kunnen zeilen naar het gezellige middeleeuwse dorpje Paimpol, of we gaan voor anker bij het sprookjes achtige 
Iles de Brehat, hier kunnen we de volgende dag aan wal voor een schitterende wandeling. Voor Paimpol moet 
het tij goed uitkomen, omdat we anders de haven niet in kunnen en voor Iles de Brehat moet vooral de 
windrichting niet tegenwerken voor een beschutte ankerplek. Dus de natuur bepaald de volgorde. Misschien 
varen we ook wel eerst de riviermonding op naar Lezardieux. Het getij is hier de klok en dat is ook onderdeel 
van het avontuur. 

Op de agenda staat ook de prachtige en smalle riviermonding naar Trequier, ook een schitterend middeleeuws 
dorp. De ingang van de rivier is ondiep en we proberen natuurlijk zo te puzzelen dat we op zee en op de rivier 
stroom mee hebben, maar ook genoeg water om op de rivier te kunnen varen. Deze bijzondere zeilreis eindigt 
in Roscoff, waar we de reis afsluiten in een restaurantje van alweer een mooi dorp. 

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 7 en 29 mijl. Bovengenoemd schema is afhankelijk van 
weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 

Lees meer over onze zeilreizen naar Bretagne. 

Zeilvakantie ZC4: Zeilvakantie Noord West Bretagne     Categorie B/C 

Vanuit Roscoff zeilen we eerst de open zee op, om na 35 mijl de riviermonding van het mooie L'aber wrac'h in 
te zeilen tussen, de rotsen door. Het weer moet een beetje meewerken, maar het plan is om te ankeren bij het 
iconische Ile de Ouessant, bekend van de mooie stormfoto's met vuurtorens. Als het weer en eventuele deining 
het toelaten kunnen we hier een dag blijven liggen voor een schitterende wandeling en misschien een bezoek 
aan de vuurtoren.  

Het verval (verschil tussen eb en vloed) is hier gigantisch. Dit is één van de charmes van varen in dit gebied, 
sterke getijstromingen en een groot verval tot wel 12 meter met springtij. “Not for the faint hearted” zoals de 
Brtitten dit mooi benoemen. Door het grote getijverschil (verval) verandert het landschap continu en met de 
vele bijzondere rotsformaties is dat een prachtig gezicht. 

We zeilen verder om Kaap Finisterre, tussen grillige rotspartijen en prachtige vuurtorens naar het charmante 
haventje 'Camaret sur Mer'. Behalve een leuk dorp met een mooi strand, is hier ook een scheepskerkhof waar 
de oude afgedankte houten viskotters langzaam liggen te vergaan. We eindigen in Brest waar we de laatste 
avond uit eten gaan. 

De dag afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 8 en 35 mijl. Bovengenoemd schema is afhankelijk van 
weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 

Lees meer over onze zeilreizen naar Bretagne. 

https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-bretagne/
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-bretagne/


Zeilvakantie Z10: Overtocht Biskaje (FRA-SPA: 380 mijl)    Categorie A 

Vanuit Brest aan de Franse kust zeilen we over de beruchte Golf van Biskaje naar Spanje. Deze oversteek staat 
op de bucket list van iedere zeezeiler. Het weer zal uiteindelijk onze exacte route bepalen, maar het plan is om 
dit in etappes te doen.  
 
Het plan is om de eerste dag naar het mooie plaatsje Camaret sur Mer te zeilen, zodat iedereen rustig aan het 
schip kan wennen. Een kort stukje wat ons ook tijd geeft om de oversteek voor te bereiden. Vervolgens steken 
we over naar de Spaanse kust, waarbij we in een wacht systeem varen. Als het weer meewerkt zijn dit ongeveer 
drie nachten doorzeilen, de exacte aankomst haven wordt door de wind bepaald. We eindigen in iedergeval in 
het mooie La Coruna, waar we de reis in een lekker Spaans restaurant af sluiten. Een grote stad met een mooie 
oude stadskern, 's avonds zeer gezellig. Hier staat ook de oudste Romeinse vuurtoren die nog in gebruik is, Torre 
de Hercules met een geweldig uitzicht over de Oceaan. 
 
Een uitdagende zeezeilreis met mooie zons- en maan opkomsten/ ondergangen, met een beetje geluk 
prachtige sterrenhemels en/of een lichtende zee en dolfijnen. Deze zeezeilreis is een mooie combinatie van 
mijlen maken, ’s nachts doorzeilen, maar ook met een beetje afwisseling aan wal om bij te komen. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie ongeveer tussen de 9 en 350 zeemijlen. 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af.  
 
Lees meer over onze mijlenmakers. 
Lees meer over onze zeilreizen in Bretagne. 
Lees meer over onze zeilreizen in Spanje. 
 
 
 
 

Zeilvakantie Z11: Zeilvakantie in Noord West Spanje, Galicië    Categorie C/F 

Vanuit het levendige La Coruna zeilen we via de vele inhammen, die ook wel Ria's worden genoemd, naar het 
gezellige Vigo. De Ria's lijken qua natuur op de Buiten Hebriden van Schotland, maar het grootste verschil is 
natuurlijk de temperatuur. 
 
De eerste twee dagen varen we langs de Costa da Muerte.  Een prachtige en grillige rotskust met, gelukkig, 
beschutte Ria's en sfeervolle haventjes zoals Camarina. In het algemeen staat hier een Noord-Westelijke wind 
die einde van de middag flink kan toenemen, spectaculair zeezeilen dus op de deining van de azuurblauwe 
oceaan. 
 
Als we eenmaal om Cabo Finisterre zeilen, komen we in de beschutte en grotere Rias, de Rias Baixas, waar het 
ook meteen zonniger en warmer is. Behalve het drukkere en modernere Sanxenxo, gaan we ook voor anker bij 
de prachtige Islas Cies. Een natuurgebied waar we ook een mooie wandeling maken met een prachtig uitzicht 
over de eilanden en de oceaan. We eindigen in het levendige stadje Vigo waar we uit eten gaan. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 35 mijl 
Lees meer over onze zeilreizen in Noord Spanje. 
 
  

http://www.offshore-yacht-charter.com/zeezeilen-mijlenmakers/
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-bretagne/
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-spanje-galicie/
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-spanje-galicie/


Zeilvakantie Z12: Zeilvakantie in onontdekt Spanje     Categorie C 

De Spaanse Noordwestkust is voor de meeste mensen een onbekend gebied. In dit deel van Spanje is dan ook 
geen massa toerisme te vinden. Hierdoor is dit gebied ook authentiek is gebleven. Qua natuur lijkt het op de 
Schotse “Buiten Hebriden”, maar de temperatuur is natuurlijk een stuk aangenamer. In tegenstelling tot Zuid 
Spanje wordt het hier gelukkig niet tropisch warm. 
 
Vanuit het levendige Vigo gaan we de vele inhammen, die ook wel Ria's worden genoemd verkennen, zoals de 
Ria de Pontevedra en Ria de Arosa. Deze zuidelijke Ria’s worden ook wel de Rias Baixas genoemd en staan bekend 
om het lekkere weer met perfecte zeil omstandigheden en ze zijn goed beschut tegen de oceaandeining. Op het 
programma staan sfeervolle Spaanse haventjes en we gaan we ook voor anker bij de prachtige Islas Cies. Een 
natuurgebied waar we ook een mooie wandeling maken met een prachtig uitzicht over de eilanden en de oceaan. 
We eindigen weer in het levendige stadje Vigo waar we uit eten gaan. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 35 mijl 
Lees meer over onze zeilreizen in Noord Spanje. 
 
 

Zeilvakantie Z13: Zeilvakantie in West Spanje & Portugal    Categorie C 

Vanuit het sfeervolle Vigo zeilen we naar de Islas Cies, waar we voor anker gaan. De Islas Cies zijn een 
natuurgebied waar we een mooie wandeling maken met een prachtig uitzicht over de eilanden en de 
oceaan.  Vervolgens zeilen we naar het mooie Baionna (dit is de haven waar Columbus aan land kwam na 
herontdekking van de 'nieuwe wereld') met een mooi strand en een kasteel bij de haven. Daarna zeilen we de 
Atlantische oceaan op naar het gezellige Viana do Castelo in Portugal. We eindigen in op de rivier de Douro bij 
Porto, waar we uit eten gaan. Een schitterende oude stad en op de wereld erfgoed lijst van Unesco. 

Aan de westkust van Portugal staat een constante windrichting, de Nortada, ofwel "Portugese Noord". Dat 
betekend ruime wind voor ons. In het algemeen komt deze wind vanaf 12 uur opzetten en neemt in de middag 
flink toe tot aan zonsondergang. Dat betekend dus dat we rustig kunnen ontbijten, of nog even een korte 
wandeling kunnen maken en daarna hebben we een mooie zeildag op de azuurblauwe oceaan. 

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 30 mijl 

Lees meer over onze zeilreizen langs Noord Spanje. 
Lees meer over onze zeilvakanties in Portugal. 

  

https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-spanje-galicie/
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-spanje-galicie/
https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-portugal-algarve/


Zeilvakantie Z14: Zeilvakantie langs west Portugal     Categorie C 

Vanuit Porto zeilen we de Atlantische oceaan op naar Aveiro, Hier blijven we een dagje liggen om het stadje te 
verkennen, want Aveiro wordt ook wel het Venetië van Portugal genoemd vanwege de mooie binnenstad met 
kanaaltjes en ook Gondola’s.  
 
We vervolgen onze weg langs de authentieke Portugese havens Figueira da Foz, Peniche, Nazaré en daarna 
Cascais. Cascais is de badplaats van Lissabon, heeft een mooi strand en ‘s avonds kunt u een zonsondergang-
wandeling  maken naar een prachtig uitzichtpunt op de klifformatie vlak bij de haven en van een drankje 
genieten. 
 
De volgende dag is het een kort stukje zeilen naar het centrum van Lissabon, een geweldige belevenis want we 
zeilen langs een aantal hoogtepunten van Lissabon, zoals het beroemde “ Torre de Belem” , een iconisch fort uit 
de 16e eeuw dat de ingang van de rivier de Taag bewaakte. In de middag, of ochtend (afhankelijk van het tij) is 
er ook de mogelijkheid om Sintra te bezoeken. Sintra ligt dicht bij Lissabon in de beboste heuvels van het Serra-
gebergte, met een sprookjesachtige landschap van versierde paleizen, kasteelruïnes en exotische tuinen. ’s 
Avonds gaan we uit eten in een geweldig lekker restaurant en daarna lopen we door de bruisende stad terug 
naar de boot. 
 
Aan de westkust van Portugal staat een constante windrichting, de Nortada, ofwel "Portugese Noord". Dat 
betekend ruime wind voor ons. In het algemeen komt deze wind vanaf 12 uur opzetten en neemt in de middag 
flink toe tot aan zonsondergang. spectaculair zeezeilen met ruime wind en een geweldige snelheid.  

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 14 en 44 mijl. 
Lees meer over onze zeilvakanties in Portugal. 

Zeilvakantie ZC15: Zeilvakantie langs west Portugal     Categorie C 

Vanuit het centrum van Lissabon zeilen we de Atlantische oceaan op. We zeilen langs een aantal iconen van 
Lissabon, zoals het beroemde “ Torre de Belem”, een sierlijk fort uit de 16e eeuw dat de ingang van de rivier de 
Taag bewaakte. De bestemming wordt waarschijnlijk Troia, een schiereiland in de delta van Rio Sado. Een 
lekkere lange dag zeilen met ruime wind langs een prachtige kust. De volgende dag zeilen we nog verder naar 
het zuiden naar de haven van Sines en vandaar zeilen we weer noordwaarts om te ankeren bij het natuurpark 
'Natural de Arrabida.' Een schitterende groene oase. De volgende dag kunnen we rustig aan doen, even 
zwemmen en/of aan wal voor een mooie wandelingetje, voor we naar Sesimbra zeilen. 

Vanuit Sesimbra zeilen we naar Cascais, na het ronden van Cabo Espichel is het tegen de wind in zeilen, dus we 
hebben weer een mooie lange zeildag voor de boeg, met waarschijnlijk een latere aankomst (einde middag/ 
begin avond). Daarom blijven de de dag erna in Cascais liggen, de badplaats van Lissabon. Cascais heeft een 
mooi strand en ‘s avonds kunt u een zonsondergang-wandeling maken naar een prachtig uitzichtpunt op de 
klifformatie vlak bij de haven en van een drankje genieten. Er is die dag ook de mogelijkheid om Sintra te 
bezoeken in de beboste heuvels van het Serra-gebergte, met een sprookjesachtige landschap van versierde 
paleizen, kasteelruïnes en exotische tuinen. 

De laatste dag is het een kort stukje zeilen naar het centrum van Lissabon, ’s Avonds gaan we uit eten in een 
geweldig lekker restaurant en daarna lopen we door de gezellige bruisende stad terug naar de boot. 

Aan de westkust van Portugal staat een constante windrichting uit het noorden, de Nortada, ofwel "Portugese 
Noord". In het algemeen komt deze wind vanaf 12 uur opzetten en neemt in de middag flink toe tot aan 
zonsondergang.  

De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 8 en 41 mijl.  
Lees meer over onze zeezeiltrainingen. 
 

https://www.offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-portugal-algarve/
https://offshore-yacht-charter.com/zeezeiltraining/


Meer informatie vindt u op onze website bij zeilvakantie. 
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