Meezeilen Canarische eilanden

Vaargebied: van 1 november tot 1 maart: Canarische Eilanden
De catamarans zijn luxe catamarans van 13,50 lang en 6,80 breed. De
schepen zijn gebouwd in 2008 op de werf van Nautitech in La Rochelle.
Catamarans zeilen snel en comfortabel. Ook aan de wind zeilt het schip
rechtop. Op voordewindse koersen wordt de spinaker gezet, een prachtig
zeil waarmee het spectaculair zeilen is.
Indeling:
1) tweepersoonshutten
2) schipperskooien
3) douche en toiletruimtes
4) salon
5) kombuis
6) de overdekte kuip met
schuifdak en kuiptent
7) de steps naar de zwemtrap en
stuurstanden

De ruime kajuit, de comfortabele kuip en de riante hutten bieden u
maximale privacy. Elke tweepersoonshut beschikt over een eigen douche
en toilet.

De kombuis is van alle gemakken voorzien; een driepits gasfornuis, een
oven en magnetron. Dankzij de zware omvormer is het ook tijdens het
varen mogelijk om 220V te genereren. Er is tevens een gasbarbecue aan
boord waarop de heerlijkste gerechten kunnen worden klaargemaakt.

Het grote voordek bestaat grotendeels uit een trampoline waarin het
heerlijk toeven is, vooral als de dolfijnen rond de boegen spelen.

De grote kuip is afsluitbaar met een tent, waardoor een grote beschutte
leefruimte wordt toegevoegd. Als de zon schijnt wordt de tent opgerold en
kan het grote schuifdak in de bimini opengezet worden. Zowel binnen als
buiten is een grote tafel beschikbaar voor gezellige etentjes, serieuze en
minder serieuze gesprekken of gewoon om een spelletje te kaarten. De
kuip en de salon zijn gelijkvloers en bieden een panoramisch uitzicht.

Alle ruimtes zijn voorzien van voldoende openslaande ramen en luiken
voor de ventilatie. Als het koud is, zorgt de verwarming voor een
aangename temperatuur.
Het schip is voorzien van alle apparatuur, zoals stuurautomaat, GPS,
radar, wind- en dieptemeter, actieve radarreflector, reddingsvlotten, epirb
en een zeeanker. U kunt zelfs aan boord internetten.
Het anker heeft zich al vaak bewezen op ankerplekken waar het hard
waaide. Het voordeel van een catamaran is dat het, ook op ankerplekken
waar wat golven of deining staat, toch aangenaam blijft.
Deze luxe catamaran beschikt over een grootzeil met drie reven. Het
rolvoorzeil is eenvoudig, vanuit de kuip, weg te rollen.

Mogelijkheden
De catamarans zijn stabiel en comfortabel waar iedereen de ruimte heeft
om lekker te ontspannen en te genieten. Zeilervaring is niet nodig, want
de ervaren bemanning kan het schip prima aan. Wilt u meehelpen of meer
weten over het zeilen, het navigeren of het manoeuvreren, dan is de
schipper graag bereid alle vragen te beantwoorden.

Wij bieden u diverse arrangementen rond de Canarische Eilanden.

Canarische Eilanden

a) Weektrips
Genieten van het zeilen en diverse eilanden bezoeken. Gran
Canaria of Tenerife en La Gomera zijn makkelijk haalbaar. In
overleg met u wordt het programma samengesteld. De
eilanden zijn prachtig, er zijn diverse ankerplaatsen en
pittoreske havenstadjes waar we ’s avonds kunnen verblijven.
De eilanden zijn zeer de moeite waard om te ontdekken per
huurauto, per bus of te voet. Er zijn diverse bijzonder mooie
wandelroutes met panoramische uitzichten. Kortom, voor elk
wat wils!

b) Twee weken
In twee weken kunt u meerdere eilanden bezoeken. Gran
Canaria, La Gomera, Tenerife en La Palma staan dan op het
programma.

