Zeilreizen Zweden: naar of vanuit Stockholm

Zeilweken Stockholmer Scherengebied

Zeilreizen Zweden: naar of vanuit Göteborg

Zeilreizen Oslofjord

Deze zeilreizen brengen u van Kiel naar Stockholm of van
Stockholm naar Rostock langs de eilanden Møn of Rügen,
Bornholm en Zuid-Zweden. Als de weersomstandigheden het
toestaan bezoekt u ook het eiland Öland.

Stockholm ligt verspreid over maar liefst 14 eilanden in het
Mälarmeer en aan het oosten van de stad heb je een prachtig
uitzicht over de Oostzee. De indrukwekkende openbare
gebouwen, paleizen en musea vertellen op prachtige wijze de
oude, rijke historie van de stad. Hier begint en eindigt uw
zeilreis met de Avatar langs de betoverende Zweedse eilandjes.

Dit zijn ideale reizen om de Oostzee te verkennen! Tijdens deze
reizen bezoeken we drie landen: Duitsland, Denemarken en
Zweden. We starten in Rostock, varen noordwaarts over de
Deense Zuidzee met haar prachtige eilanden en langs de
Zweedse kust naar Göteborg. Of zeil mee van Göteborg naar
Kiel.

Tijdens deze zeilreizen nemen wij u mee langs de prachtige
Zweedse scherenkust en door het adembenemend mooie
Oslofjord.

Het Scherengebied voor de kust van Stockholm telt maar liefst
meer dan 24.000 eilanden en vormt een fantastisch zeilgebied.
Dit gebied van Zweden is zeer mooi en een aanrader voor
iedereen die van Scandinavië houdt: met heuvels, groene
bossen en typisch Scandinavische huisjes. Een mooi en
beschut vaargebied voor een reis vol geweldige indrukken van
vrijwel ongerepte natuur. Iedere mijl die u aflegt is er zeer veel
te zien en te ontdekken. Er wordt afwisselend geankerd of in
een haven of aan een steigertje aangemeerd, altijd met de
gelegenheid om een uitstapje aan land te maken.

Al zwervend laten we de wind de route bepalen. Zo is er de
mogelijkheid om via het eiland Møn, Kopenhagen en Helsingborg te varen. Een andere route neemt u mee via de Grote Belt
tussen de Deense eilanden door en langs het Deense vasteland. Groene oevers, prachtige stranden, afgewisseld met
kleine havens en steile rotsen. Er is volop gelegenheid om de
kleine dorpen en steden te verkennen. Hier zijn ook wandelingen door de prachtige natuur of een verfrissende duik in de
Oostzee mogelijk.

Bornholm is erg populair omdat het iets heel bijzonders heeft.
De natuur, met zijn diversiteit en zijn zeldzaamheden, is een
bezienswaardigheid op zich. De meest bezochte attractie van
Bornholm - Hammershus, een grote kasteelruïne - ligt als een
adelaarsnest op een 74 meter hoge klif.
Het zonnige eiland Öland is een geliefde vakantiebestemming
en biedt lange witte zandstranden en veel verschillende
activiteiten. Wat u niet mag missen op Öland: onder meer
Kasteel Borgholm, een prachtige kasteelruïne.
De hoofdstad van Zweden, Stockholm, ligt verspreid over maar
liefst 14 eilanden in het Mälarmeer en kent een rijke historie.
Hier eindigt uw zeilreis.
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2021
Periode:

Ma. 28/06 – vr. 09/07
Kiel (D) - Stockholm (S)
Bornholm, evt. Öland, Zuid-Zweden
€ 1599,00 per persoon
Vr. 23/07 – di. 03/08
Stockholm (S) - Rostock (D)
Zuid-Zweden, evt. Öland, Bornholm
€ 1599,00 per persoon

Vaargebied:
Reissom:

Vr. 09/07 – vr. 16/07
Vr. 16/07 – vr. 23/07
Scherengebied, af/aan Stockholm (S)
€ 1025,00 per persoon

In de richting van Göteborg varen we een stuk langs de
scherenkust. Deze kust wordt vooral gekenmerkt door talrijke
kleine, rotsachtige kliffen en ondiepten. Een prachtig en
beschut vaargebied.

Reissom:
Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Het 100 km lange Oslofjord is het schilderachtige juweel van de
regio Oslo. Elk van de eilanden in het fjord heeft zijn eigen
kenmerken en geschiedenis. Met hun vele stranden, wandelpaden, bossen en culturele erfgoedlocaties, liggen zij klaar om
door u ontdekt te worden.

Reisinfo
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Vaargebied:

De bruisende stad Göteborg is zeker de moeite van een bezoek
waard is. Ten noorden van Göteborg bevindt zich een prachtig
en beschut vaargebied langs de kust die vooral wordt gekenmerkt door de typisch Zweedse scheren: talrijke kleine,
rotsachtige kliffen en eilandjes. Hier bezoeken we bijvoorbeeld
het pittoreske Marstrand, kleine vissersdorpjes of gaan we
voor anker in een mooie baai.
Tijdens onze reis zeilen wij langs drie nationaalparken: de
Koster Eilanden in Zweden, de Noorse Hvaler eilandengroep en
nationaal park Faerder bij de ingang van het Oslofjord.

Zo. 08/08 – di. 17/08
Rostock (D) - Göteborg (S)
Deense eilanden, Zweedse scherenkust
€ 1299,00 per persoon
Zo. 12/09 – zo. 19/09
Göteborg (S) - Kiel (D)
Zweedse scherenkust, Deense eilanden
€ 1025,00 per persoon

2021
Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Di. 17/08 – do. 26/08
Göteborg (S) - Oslo (N)
€ 1299,00 per persoon

Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Vr. 27/08 – vr. 03/09
Oslo (N) - Oslo (N)
€ 1025,00 per persoon

Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Vr. 03/09 – zo. 12/09
Oslo (N) - Göteborg (S)
€ 1299,00 per persoon

MEEZEILREIZEN
2021

Onze zeilreizen
In deze brochure vindt u beknopte informatie over de
zeilreizen die wij aanbieden in 2021. Bezoek onze
website voor een compleet overzicht van onze zeilreizen
met meer informatie.
Een zeilvakantie aan boord van de Avatar biedt u het
volgende:
- Mogelijkheden voor actief zeilen
- Ervaar prachtige vaargebieden en landschappen
- Luieren, "niets moet, alles mag"
- Maak kennis met andere interessante mensen
- Geniet van smakelijke maaltijden aan boord
- Verblijf aan boord van een comfortabel en veilig
zeilschip
- Dankzij een gekwalificeerde en ervaren bemanning is er
geen zeilervaring vereist
- Geen minimum aantal deelnemers, zodat elke reis
wordt uitgevoerd (m.u.v. april en oktober).

Zeilweekenden Oostzee

Zeilreizen westelijke Oostzee

Overbrengzeilreizen

De stad Kiel aan de Duitse Oostzeekust is de perfecte
startplaats voor een heerlijk weekendje zeilen op de Oostzee.
Vanuit hier liggen de Deense eilanden, ook wel Parels van de
Oostzee genoemd, binnen handbereik. Een weekend is ideaal
om even uit te waaien of om kennis te maken met onze reizen.

De westelijke Oostzee biedt veel afwisseling met hoog uit zee
oprijzende kliffen, glooiende heuvels, lieflijke strandjes en
pittoreske haventjes.

De Avatar maakt in april een mooie zeilreis vanuit Franeker
langs de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden naar Kiel.
Een eerste stop zou gemaakt kunnen worden op het mooie
eiland Terschelling, waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen.
Indien de weersomstandigheden het toestaan zou Helgoland
een ander hoogtepunt van deze reis kunnen zijn. Vervolgens
varen we via het Noord-Oostzee-Kanaal naar de haven van
Kiel.
In oktober maken we de reis in omgekeerde volgorde van Kiel
naar Franeker.

Op zaterdagochtend, na het uitgebreide ontbijt, bespreken we
de mogelijke bestemming van deze dag. Afhankelijk van de
wind kan dat bijv. Marstal op het Deense eiland Aerø, Bagenkop op het eiland Langeland, het Deense Sønderborg of de
stadjes Kappeln of Eckernförde aan de Duitse kust zijn. De
route wordt zo gekozen dat er op beide dagen optimaal gezeild
kan worden en u de omgeving kunt verkennen.

De route ligt van te voren niet vast. Wat dacht u bijvoorbeeld
van een bezoek aan het eiland Aerø? Marstal biedt een leuk
scheepvaartmuseum en Aerøskøbing is een mooi middeleeuws
plaatsje. Het eiland Langeland nodigt uit voor een heerlijke
wandeling door de natuur. Svendborg, daarentegen, is een
stadje met veel winkeltjes en een gezellig uitgaansleven. Maar
ook de stadjes Sønderborg en Kappeln zouden op de route
kunnen liggen. En wat is er heerlijker dan ergens voor anker te
gaan om lekker te zwemmen?

→ tallship-avatar.com
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Voor onze meezeilreizen geldt:

2021
Periode:

Elke zomer proberen we u te verrassen met nieuwe
zeilreizen in verschillende vaargebieden zoals de Kanaaleilanden en de Zweedse Scherenkust. De reisduur
varieert van 3 tot 14 dagen.
Bekijk regelmatig onze website voor het actuele aanbod
of abonneer u op onze nieuwsbrief.

Doelgroep: Voor alle leeftijden geschikt.
Geen zeilervaring nodig.
Inbegrepen: Verblijf aan boord van de Avatar, volpension,
beddengoed, eindreiniging, haven-/brug-/sluisgelden,
toeristenbelasting en brandstofkosten.
Niet inbegrepen: Heen- en terugreis naar/van de haven,
handdoeken, drankjes, reis-/annuleringsverzekering.
Volpension: Ontbijt, lunch en warme avondmaaltijd,
fruit, koffie/thee en tussendoortjes (koekjes of snacks).
Drankjes zijn verkrijgbaar aan boord.
Programma en prijzen onder voorbehoud van fouten en
veranderingen.

Vaargebied:
Reissom:

Vr. 16/04 – zo. 18/04
Vr. 23/04 – zo. 25/04
Vr. 07/05 – zo. 09/05
Wo. 12/05 – zo. 16/05 (Hemelvaart)*
Vr. 21/05 – ma. 24/05 (Pinksteren)**
Vr. 04/06 – zo. 06/06
Vr. 08/10 - zo. 10/10
Vr. 15/10 - zo. 17/10
Duitse Oostzeekust en Deense Zuidzee
af/aan Kiel (D)
€ 315,00 per persoon
* € 595,00 per persoon
** € 445,00 per persoon

2021
Periode:

Vaargebied:
Reissom:

Zo. 18/04 – vr. 23/04
Zo. 25/04 – vr. 30/04
Zo. 30/05 – vr. 04/06
Zo. 06/06 – vr. 11/06
Zo. 03/10 - vr. 08/10
Zo. 10/10 - vr. 15/10
Duitse Oostzeekust en Deense eilanden
af/aan Kiel (D)
€ 735,00 per persoon

Eind september heeft u de gelegenheid mee te zeilen van
Wilhelmshaven naar Kiel. Op de dag van aankomst zijn er veel
zeilschepen in Wilhelmshaven te bezichtigen, die daar aanwezig zijn voor de jaarlijkse Wilhelmshaven Sailing Cup. Indien de
wind gunstig is bezoeken we Helgoland. Een dag zullen we
door het Noord-Oostzee-Kanaal varen en mogelijk hebben we
nog tijd om op de Oostzee te zeilen.

Voor vragen of boekingen kunt u contact met
ons opnemen:
Tall Ship Avatar Kantoor
Evelien Hanzens-Witteveen
Kanaalstraat 43
1741 AG Schagen
Nederland
Tel. +31 (0)224 227635
info@tallship-avatar.com
Tall Ship Avatar / Chartermaatschappij Hanzens
André Hanzens
Gellius Tammingastraat 1
8801 JV Franeker
Nederland
Tel. +31 (0)628 152824
+49 (0)160 3028216
info@tallship-avatar.com
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Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Di. 06/04 – di. 13/04
Franeker (NL) - Kiel (D)
€ 679,00 per persoon

Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Zo. 26/09 – Vr. 01/10
Wilhelmshaven (D) - Kiel (D)
€ 489,00 per persoon

Periode:
Vaargebied:
Reissom:

Zo. 17/10 – Zo. 24/10
Kiel (D) - Franeker (NL)
€ 679,00 per persoon

TALLSHIP-AVATAR.COM

