
 



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 W01: Oversteek Portugal - Madeira (500M)    Categorie A/C 

Vanuit Lissabon varen we de Taag af langs de iconische Torre de Belem, de Atlantische oceaan op naar 
Sesimbra. Vervolgens zeilen we door naar Sines. Van hier zullen we beginnen aan de oversteek naar 
Porto Santo, ongeveer 4 dagen non-stop op de Atlantische oceaan.  
 
Wachtlopen en zeilen op de azuurblauwe oceaandeining met onderweg prachtige zonsondergangen, 
sterrenhemels en dolfijnen met mooi weer en ruime wind als het goed is. Als het weer meewerkt 
hebben we een dag om in Porto Santo te blijven liggen. Porto Santo is woestijnachtig en heel anders 
dan het groene Madeira. Het plan is om ook nog een mooie wandeling naar de spectaculaire Noord 
Oost kliffen te maken op Madeira, voor we deze onvergetelijke zeilreis afsluiten in de Hoofdstad 
Funchal.    
 
De dag-afstanden variëren, afhankelijk van het weer en getij, tussen de 28 en 475 mijl. 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees meer over onze zeilreizen in Portugal en de Algarve 
 
 

Zeilvakantie W02: Mijlenmaker: Madeira - Canarische Eil. (350M)    Cat. A/C 

De eerste dag zeilen we onder de kust van het eiland Madeira, zodat iedereen kan wenen aan het schip 
en de oceaandeining. Vervolgens steken we over naar de Canarische eilanden. Een afstand van 
ongeveer 265 mijl en de wind bepaald welk eiland we als eerste aandoen. 
 
Wachtlopen en zeilen op de azuurblauwe oceaandeining met onderweg prachtige zonsondergangen, 
sterrenhemels en dolfijnen met mooi weer en ruime wind als het goed is. Met een beetje geluk zien 
we ook walvissen. Als het weer meewerkt hebben we een dag om ergens te blijven liggen om een 
beetje bij te komen en van de prachtige natuur te genieten.  
We eindigen op Tenerife, waar we de reis afsluiten in een gezellig restaurant. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 18 en 265 mijl.  
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Canarische eilanden. 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-portugal-algarve/
https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-portugal-algarve/
https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-canarische-eilanden/


Zeilvakantie W03:  

Eilandhoppen Canarische Eilanden (La Gomera & Ell Hierro).   Categorie C / F 

 
De wind komt hier vrij constant uit het Noord Oosten deze tijd van het jaar en met de lenteachtige 
temperatuur zorgt dat voorde perfecte zeilcondities. De eerste dag zeilen we naar het eiland ‘La 
Gomera’. Hier vlak voor ligt een wind acceleratie zone wat zorgt voor spectaculair zeezeilen. Onze 
bestemming is waarschijnlijk het sfeervolle plaatsje San Sebastian waar we een dag blijven liggen voor 
een excursie het binnenland in. In het midden van het eiland ligt het ‘Parque Nacional de Garajonay’, 
met één van de oudste bossen ter wereld. Door de enorme heidebomen, laurierbomen en diepe 
ravijnen, lijkt dit bos op geen enkel ander bos van Europa en door de hoogte heb je ook een prachtig 
zicht op de bijna magische wolkendeken die de natuur hier zo mooi diepgroen houdt. 
 
Vervolgens zeilen we verder naar ‘Valle Gran Rey’ een werkhaven met een indrukwekkende torenhoge 
rode rotswand. De smalle steegjes in het dorpje leiden naar een barretje met tapas en een schitterend 
uitzicht over de oceaan, de perfecte plek voor een zonsondergang.  
 
Daarna steken we over naar ‘El Hierro’, weer een mooie dag zeilen met ruime wind. Dit prachtige eiland 
ligt ver van de toeristische route en door de zwarte lava stranden sowieso geen trekpleister voor de 
gewone toerist. Ook hier blijven we een dag liggen om het eiland te verkennen. Op het programma 
staat o.a. de ‘Mirador de la pena’, in de rotsen weggewerkt met een adembenemend uitzicht over ‘El 
Golfo’ 
 
Via de zuidkant van La Gomera zeilen we terug naar Tenerife, deze zeilreis heeft dezelfde begin en eind 
haven.  
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 18 en 54 zeemijlen. Bovengenoemd schema is 
afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Canarische eilanden. 
 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-canarische-eilanden/


Zeilvakantie W04:  

Eilandhoppen Canarische Eilanden (La Palma).      Categorie C  

 
De wind komt hier vrij constant uit het Noord Oosten deze tijd van het jaar en met de lenteachtige 
temperatuur zorgt dat voorde perfecte zeilcondities. De eerste dag zeilen we naar het eiland ‘La 
Gomera’. Hier vlak voor ligt een wind acceleratie zone wat zorgt voor spectaculair zeezeilen. Onze 
bestemming is waarschijnlijk het sfeervolle plaatsje San Sebastian. 
 
Vervolgens zeilen we verder naar de noordkant van Tenerife. Tussen La Gomera en Tenerife zit een 
wind acceleratie zone wat voor spectaculaire zeilomstandigheden zorgt. In de beschutting van Tenerife 
hebben we een grote kans dat we Grienden zien, een ‘kleine’ walvissen soort. Daarna twee mooie 
lange zeildagen voor de boeg, eerst naar het eiland La Palma, waar we een dag blijven liggen voor een 
prachtige wandeling.  
 
En vervolgens zeilen we naar de Westkant van La Gomera. Het doel is ‘Valle Gran Rey’ een  werkhaven 
met een indrukwekkende torenhoge rode rotswand. De smalle steegjes in het dorpje leiden naar een 
barretje met tapas en een schitterend uitzicht over de oceaan, de perfecte plek voor een 
zonsondergang.  
 
Daarna steken we over naar ‘El Hierro’, weer een mooie dag zeilen met ruime wind. Dit prachtige eiland 
ligt ver van de toeristische route en door de zwarte lava stranden sowieso geen trekpleister voor de 
gewone toerist. Ook hier blijven we een dag liggen om het eiland te verkennen. Op het programma 
staat o.a. de ‘Mirador de la pena’, in de rotsen weggewerkt met een adembenemend uitzicht over ‘El 
Golfo’ 
 
Via de zuidkant van La Gomera zeilen we terug naar Tenerife, deze zeilreis heeft dezelfde begin en eind 
haven.  
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 18 en 54 zeemijlen. Bovengenoemd schema is 
afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Canarische eilanden. 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-canarische-eilanden/


Zeilvakantie W05:  

Eilandhoppen Canarische Eilanden (La Gomera).      Categorie C 

 
De wind komt hier vrij constant uit het Noord Oosten deze tijd van het jaar en met de lenteachtige 
temperatuur zorgt dat voorde perfecte zeilcondities. De eerste dag zeilen we naar het eiland ‘La 
Gomera’. Hier vlak voor ligt een wind acceleratie zone wat zorgt voor spectaculair zeezeilen. Onze 
bestemming is waarschijnlijk het sfeervolle plaatsje San Sebastian waar we een dag blijven liggen voor 
een excursie het binnenland in. In het midden van het eiland ligt het ‘Parque Nacional de Garajonay’, 
met één van de oudste bossen ter wereld. Door de enorme heidebomen, laurierbomen en diepe 
ravijnen, lijkt dit bos op geen enkel ander bos van Europa en door de hoogte heb je ook een prachtig 
zicht op de bijna magische wolkendeken die de natuur hier zo mooi diepgroen houdt. 
 
Vervolgens zeilen we verder naar de noordkant van Tenerife. Tussen La Gomera en Tenerife zit een 
wind acceleratie zone wat voor spectaculaire zeilomstandigheden zorgt. In de beschutting van Tenerife 
hebben we een grote kans dat we Grienden zien, een ‘kleine’ walvissen soort. Daarna twee mooie 
lange zeildagen voor de boeg, eerst naar het eiland La Palma en vervolgens naar de Westkant van La 
Gomera. Het doel is ‘Valle Gran Rey’ een  werkhaven met een indrukwekkende torenhoge rode 
rotswand. De smalle steegjes in het dorpje leiden naar een barretje met tapas en een schitterend 
uitzicht over de oceaan, de perfecte plek voor een zonsondergang.  
 
Daarna steken we over naar ‘El Hierro’, weer een mooie dag zeilen met ruime wind. Dit prachtige eiland 
ligt ver van de toeristische route en door de zwarte lava stranden sowieso geen trekpleister voor de 
gewone toerist.  
Via de zuidkant van La Gomera zeilen we terug naar Tenerife, deze zeilreis heeft dezelfde begin en eind 
haven.  
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 18 en 54 zeemijlen. Bovengenoemd schema is 
afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Canarische eilanden. 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-canarische-eilanden/


Zeilvakantie W06:  Eilandhoppen Canarische Eilanden (Tenerife).  Categorie C / F 

 
De wind komt hier vrij constant uit het Noord Oosten deze tijd van het jaar en met de lenteachtige 
temperatuur zorgt dat voorde perfecte zeilcondities. De eerste dag zeilen we naar het eiland ‘La 
Gomera’. Hier vlak voor ligt een wind acceleratie zone wat zorgt voor spectaculair zeezeilen. Onze 
bestemming is waarschijnlijk het sfeervolle plaatsje San Sebastian. 
 
Vervolgens zeilen we verder naar de Noord West kust van Tenerife, naar Los Christianos met 
spectaculair hoge kliffen. Onderweg komen we waarschijnlijk dolfijnen tegen. In dit haventje blijven 
we een dag liggen om het Rural de Teno natuupark te bezoeken, met Laurierbossen en diepe ravijnen 
waar zeldzame vogels en hagedissen leven en met prachtig uitzicht op de oceaan en La Gomera. In het 
plaatsje zelf is een mooi beschut strand en aan de andere kant een natuurlijk zwembad met lekker 
warm water en waar de golven stuk slaan. De dag erna zeilen we om de noordkust van La Gomera. Het 
doel is ‘Valle Gran Rey’, een werkhaven met een indrukwekkende torenhoge rode rotswand. De smalle 
steegjes in het dorpje leiden naar een barretje met tapas en een schitterend uitzicht over de oceaan, 
de perfecte plek voor een zonsondergang.  
 
Via de zuidkant van La Gomera, als het weer mee werkt kunnen we ankeren, zeilen we terug naar 
Tenerife, deze zeilreis heeft dezelfde begin en eind haven. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 10 en 38 zeemijlen. Bovengenoemd schema is 
afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Canarische eilanden. 
 
 
 

Zeilvakantie W07: Mijlenmaker: Canarische Eil. - Madeira - (350M)    Cat. A/C 

De eerste twee dag zeilen we waarschijnlijk bij de kust, zodat iedereen kan wenen aan het schip en de 
oceaandeining. Via Las Nieves op Gran canaria, een prachtige ankerplaats, naar Santa Cruz op Tenerife. 
Een grote haven waar we ons voor kunne bereiden op de oversteek naar Madeira.  
 
Met 270 mijl twee volle dagen op zee. Wachtlopen en zeilen op de azuurblauwe oceaandeining met 
onderweg prachtige zonsondergangen, sterrenhemels en dolfijnen met mooi weer als het goed is. Met 
een beetje geluk zien we ook walvissen.  
 
Als het weer meewerkt hebben we nog een dag om op het eiland Madeira een extra haven aan te doen 
om een beetje bij te komen en van de lokale sfeer te genieten. We eindigen in de hoofdstad Funchal, 
waar we de reis afsluiten in een gezellig restaurant. 
 
De dag-afstanden liggen deze zeilvakantie tussen de 18 en 270 mijl.  
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees hier meer over onze zeilreizen op de Canarische eilanden. 
 
  

https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-canarische-eilanden/
https://offshore-yacht-charter.com/zeilvakantie-canarische-eilanden/


Zeilvakantie W08: Mijlenmaker: Madeira – Azoren (700M)    Categorie A/C 

De eerste zeildag varen we naar het eiland Porto Santo. Porto Santo is woestijnachtig en heel anders 
dan het groene Madeira. De volgende ochtend gebruiken we om ons voor te bereiden op de zeilreis 
naar de Azoren, meest waarschijnlijk het eiland Santa Maria. 500 mijl zeilen over de Atlantische 
oceaan, een dag of 4 afhankelijk van de wind. Een ideale zeilreis om mijlen te maken voor bijvoorbeeld 
RYA qualifying miles passages. 
 
Wachtlopen en zeilen op de azuurblauwe oceaandeining met mooi weer en onderweg prachtige 
zonsondergangen, sterrenhemels, dolfijnen en hopelijk ook walvissen. Als het weer meewerkt lopen 
we eerst Santa Maria en /of Sao Miguel aan om een beetje bij te komen en van de lokale sfeer te 
genieten. We eindigen deze zeilreis in Praia da Vitoria op het eiland Terceira. ’s Avonds gaan we uit 
eten in een lekker restaurant om de zeilreis af te sluiten. 
 
De dag-afstanden variëren, afhankelijk van het weer en getij, tussen de 42 en 500 mijl. 
Bovengenoemd schema is afhankelijk van weer, wind en getij, indien nodig wijken we hiervan af. 
 
Lees meer over onze zeilreizen in Portugal en de Algarve 
 
 
 
Meer informatie vindt u op onze website bij zeilvakantie. 
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