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Locatie: Terceira, Azoren 
Haven:  Praia Vitoria 
Adres:  'Marina da Funchal’ 
 
 
Bus: 
Vanaf het vliegveld, kunt u rechtstreeks met bus nummers CA3, CA151 en CA152 naar de halte  
”Parque Infantil“ (Zona Verde) in Praia da Vitoria. 
 
Een ticket kunt u in de bus kopen en kost ongeveer € 2,-. De reistijd is 20 minuten en de bus rijdt elk uur. 
vanaf het vliegveld 40 minuten na elk uur tot 19:40. Vanaf de haven op het hele uur.  Vanaf deze halte 
loopt u in 5 minuten naar de boot. Kijk hier voor de tijden: http://www.evt.pt/percursos/ 
 
Taxi: 
Een taxi kost ongeveer € 10,- en de rit duurt ongeveer 10 minuten: +351 916 997 143 
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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. 
 
 
 
Tips voor op Schiphol, na de check in: 
Schiphol is al meerdere keren verkozen tot beste en gezelligste luchthaven van Europa, geen verkeerd 
begin van uw vakantie. Hieronder een greep van wat u kunt doen na het inchecken, alles bevind zich op 
de 1e verdieping. 
 

Bibliotheek 
Bij de Holland boulevard tussen pier/ gate E & F, 24/7 geopend. 
In deze veelzijdige bibliotheek vind je naast de vele boeken, ook iPads en touchscreens die 
beeldverhalen vertellen. Er zijn twee literatuurbakken waar je je eigen uitgelezen boeken achter 
kunt laten er één meenemen voor jezelf. Ook zijn er comfortabele zitjes en knusse banken waar 
je kunt relaxen met een goed boek.  
 
Hapje eten 

Dutch kitchen bar, ook bij de Holland boulevard: 
Pannenkoeken, haring, kroketten, poffertjes en stroopwafels. 
 
La Place, lounge 1 
Vers, biologisch en ook vegetarisch. Van versgebakken brood tot heerlijk krokante pizza’s. 

 
Bakkie koffie, thee etc. 
Café Chocolat, lounge 1, tegenover het GWK (geld wisselkantoor) 
Van hemelse bonbons, chocoladebrokken en taartjes tot heerlijke broodjes en koffie. Biologische 
en fair trade chocola van de beste merken ter wereld. 
 
Loungestoelen/ Sofa’s 
Lekkere stoelen, voor bijvoorbeeld een power nap, vind je boven de bibliotheek/ Holland 
boulevard. 
  
Bekijk hier de interactieve platte grond van Schiphol: https://www.schiphol.nl/nl/plattegronden 
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