
Meezeilen Canarische eilanden vanuit Lanzarote

Het zeiljacht heeft als thuishaven Arrecife op Lanzarote.

In een weekje zeilen zijn de eilanden Fuerteventura en Graciosa zeker mogelijke doelen, beide eilanden
hebben hun eigen charme.

De tochten die we kunnen maken kunnen 3 uur per dag duren, maar ook langere tochten van
bijvoorbeeld zonsopkomst tot zonsondergang zijn mogelijk.

Hieronder een voorbeeld van een weekje meezeilen

Dag 1: Aankomen en kennismaken
Dag 2: We gaan een paar uurtjes het water op om te beoordelen hoeveel zeilervaring er deze week
aan boord is.
Dag 3: Naar aanleiding van dag 2 en de windvoorspelling hebben we een plan gemaakt. We gaan naar
Graciosa, 25 mijl naar het noorden, of naar het zuiden van Lanzarote, Puerto del Carmen 10 mijl of
Rubicon 17 mijl.
Graciosa is een klein, niet toeristisch, eilandje met alleen maar zandwegen, weinig luxe, maar de
gasten vinden het altijd heel bijzonder om er te zijn geweest.
Rubicon is een luxe haven met vele mooie restaurants en café’s. Het ligt op loopafstand van de brede
toeristische boulevard van Playa Blanca. Puerto del Carmen is een vissershaven net buiten het drukke
toerisme maar ook met leuke restaurantjes en barretjes met live muziek.
Dag 4: Is een dag om het eiland te verkennen, We kunnen ook naar Corralejo op Fuerteventura zeilen,
een zeer gezellig plaatsje met veel live muziek op straat.
Dag 5: Kunnen we om het eiland Lobos zeilen voor we er gaan ankeren, ca 10 tot 15 mijl,
Dag 6: Zeilen we terug naar Marine Lanzarote of naar Puerto Del Carmen als we daar eerder niet zijn
geweest.

Als de gasten meer of minder willen zeilen is dat altijd bespreekbaar, samen met de schipper wordt het
plan aangepast. 
Omdat er niet meer gasten aan boord zijn dan 4 kunnen we samen bedenken wat voor jullie de
mooiste vakantie is.



Er zijn erg goedkope vluchten vanaf Eindhoven of Weeze, Dusseldorf , met Ryanair, vanaf 80 euro
retour ( buiten de schoolvakantie)
Of met Transavia vanaf Amsterdam en Eindhoven.

Aankomst en vertrekdag kan in overleg op alle dagen van de week.

De prijs per persoon voor een week meezeilen is 499 euro

Op dit schip kunnen 4 gasten mee.

Verblijf aan boord, eerste dag vanaf aankomst vliegtuig t/m laatste dag vertrek vliegtuig;
Beddengoed;
Gebruik van veiligheidsuitrusting inclusief inflatable reddingsvesten en veiligheidsharnas;

Wat in niet inbegrepen?

De reis van en naar het schip;
Handdoeken en badlakens;
Bijdrage Garantiefonds en boekingskosten ad € 30,- per boeking;

Boordkas;
Bij aankomst stort elke opstapper een bedrag in de boordkas. Vanuit de boordkas worden de kosten
betaald, zoals de maaltijden en drankjes aan boord, havengeld en brandstof. De boordkas wordt
beheerd door de meezeilers zelf. Is de boordkas leeg, dan dient deze te worden aangevuld. Blijft er wat
over aan het eind van de vaarperiode, dan wordt dat verdeeld onder de meezeilers. Houd rekening met
een bedrag van ca. € 30,- p.p.p.d. Een goed gebruik is dat de schipper wordt vrijgehouden. Onderling
wordt afgesproken of gezamenlijk eten aan de wal vanuit de boordkas wordt voldaan of voor eigen
rekening is.



Beneteau Oceanis Clipper 39.3. Een schip van 12 meter , uitgerust met drie hutten, twee badkamers, een luxe kajuit
en een volledig ingerichte kombuis.

Bemanning:
Eigenaar en schipper; door mijn jarenlange ervaring , Ik ben groot gebracht op een zeilschip, zowel in Nederland als
rond de Canarische eilanden, kan ik je op je meezeilvakantie de fijne kneepjes van het zeilen leren. Wil je alleen maar
meezeilen en genieten van de rust van de oceaan? Dat kan natuurlijk ook, je maakt zelf de keuze!
Om je meezeilvakantie helemaal tot een succes te maken zal ik af en toe mijn kookkunsten tonen, maar het is ook
mogelijk om zelf een hapje of maaltijd klaar te maken. In de meeste havens die we aan doen zijn overigens
uitstekende en goedkope restaurantjes te vinden.

Interesse in deze meezeilreis?
Laat het ons weten. info@gofunsailing.com
06 20553904

mailto:info@gofunsailing.com



