Studiereisverslag Star Clipper

14 t/m 18 augustus 2005, aangeboden door
VCK Zeereizen.
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Een geweldig zeilavontuur!
U hoeft niet zelf te helpen, maar het mag wel!
Informele sfeer, geen formele avonden. Leeftijd passagiers tussen 5 en 70 jaar.
Omdat de relingen open zijn is het met kinderen aan te raden dat ze kunnen
zwemmen.

Comfortabele
(buiten)hutten
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Drietal schepen: Star Clipper, Star Flyer en de luxere en grotere
Royal Clipper.
Maximaal 170 of 228 passagiers (Royal Clipper).
Routes wereldwijd, onder andere:
* Griekenland, Turkije, Kroatië en Frankrijk
* Caribbean, vanaf St. Maarten en Barbados
* Verre Oosten vanaf Phuket in Thailand
* Transatlantische overtochten
* Speciale Kerst- en Nieuwjaarsreizen

De Star Clipper! De Star Flyer is identiek.
Aan boord zijn een binnen- en buitenbar, knusse bibliotheek, kleine souvenir winkel
en 2 kleine zwembaden.

De gezellige buitenbar.
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De knusse binnenbar.

Wat is inbegrepen?
• Alle maaltijden, koffie, thee en water.
• Elke dag om 17.00 buffet op het dek met kleine hapjes
• Eten met wie en wanneer u wenst, geen verplichte zittingen
• Ontbijt- en lunch buffet, diner keuzemenu
• Geen avondkleding vereist
• Weinig avondamusement
• Diverse watersporten, alleen duiken tegen betaling.
De overige drankjes worden, d.m.v. en soort bankpasje, bijgeschreven op uw
boordrekening. Deze betaalt u de avond voor vertrek met creditcard of contact. U
ontvangt keurig een gespecificeerde rekening in uw hut.
Het vijf uur buffet.
Heerlijk nagenieten
van de belevenissen
van die dag.
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Het restaurant.

Het lunchbuffet.
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•
•
•
•

De bemanning is vriendelijk en behulpzaam
Er is en speciaal watersportteam
Snorkelen, kajakken, banaanrijden en waterskiën is inclusief
Duikinstructie mogelijk, tegen betaling

De kapitein en zijn bemanning.
Hij heet iedereen welkom en stelt zijn bemanning voor. Er vindt uitleg over de regels
plaats en het excursieprogramma wordt gepresenteerd. Ook het aan- en
afmeldsysteem wordt uitgelegd. Men wil voor vertrek wel weten of iedereen aan
boord is.

Alle hens aan dek voor vertrek!
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Het hijsen van de zeilen.

Klaar voor vertrek.
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Ondertussen heerlijk genieten
van een hapje en drankje,
in uw ligstoel, bij het zwembad!

Terwijl u geniet van uw nachtrust vaart het schip naar de volgende haven.
Om de volgende ochtend weer voor anker te gaan bij een nieuwe, verassende,
plaats. In de hut ligt de informatie over de volgende haven en bezienswaardigheden
alweer klaar. Eventuele excursies kunt u alvast aan boord boeken.
Via een kleine boot, Tender of Zodiac kunt u de hele dag naar de wal of strand en
weer terug.

Zodiac
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Instappen in de tender om naar de wal te gaan.
In verband hiermee is het wel een vereiste dat u goed ter been bent.

De route welke ik meevaarde:
Cannes- St. Florent (Corsica)- Bastia (Corsica)-Portoferraio (Elba)Portovenere (N. Italië).
Aan boord in Cannes maar eerst
de stad verkennen!

De vismarkt.

Gezellige, smalle straatjes in Cannes.
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Direct achter de boulevard vindt u de sfeervolle straatjes, vanaf de haven komend
aan de rechterkant (aan de kant van het filmtheater). Hier kunt u, niet al te duur,
heerlijk eten (prijzen gelijk aan Nederland). Let ook op de gunstig geprijsde
dagmenu’s.
Het strand van Cannes,
bij het filmtheater.

b
het filmtheater.

Het theater waar elk jaar het beroemde filmfestival wordt gehouden.

Tip:
Als u met de auto naar Cannes komt, kunt u deze
parkeren bij de haven. Wanneer u ’s ochtends op tijd
bent, is hier meestal nog plaats genoeg. ’s Middags is
deze vaak vol. Kosten ca, € 80,00 per week (2004). U
kunt uw bagage hier al afgeven bij het havengebouw.Overigens kunt u ook aanvliegen op Nice.
Reistijd naar Cannes 30-45 minuten. Eventueel kan er
een transfer geregeld worden.
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De 1e haven, St. Florent op Corsica.

Met de tender naar de wal om te ontdekken dat. St. Florent een idyllisch klein
plaatsje is. Wij maken een mooie wandeling en genieten van de zon op een terrasje
aan het water. Uiteraard kunt u ook kiezen voor één van de excursies om Corsica te
verkennen of een taxi nemen en u te laten verrassen.
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De Citadel van St. Florent.

Het centrale plein.

’ s Avonds is het aan dek genieten van de duizenden sterren aan de hemel. Er is
altijd wel een rustig plekje te vinden waar u heerlijk kunt genieten van dit uitzicht en
de stilte.

Op weg naar de volgende haven op Corsica, Bastia…
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Zicht op Bastia.

Elke dag tussen 10.00 en 11.00 uur gaat het schip voor anker bij een volgende
haven. Zeer regelmatig gaan er tenders naar de wal of zodiacs naar het
dichtstbijzijnde strand. Voor de watersportliefhebbers liggen er snorkelspullen klaar,
waterskies, een zeilbootje enz.
Meestal rond 18.00 uur worden de zeilen weer gehesen en vertrekt de Star Clipper.
Het is geweldig om te merken hoe dit enorme schip door de wind op gang komt en
snelheid maakt. Overigens bent u altijd van harte welkom om in de stuurhut uitleg te
krijgen over de het besturen van een dergelijk schip en de te varen route.

De haven van Bastia
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nieuw wisselen elkaar af.

De verschillen in Bastia.
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Bastia, oud en nieuw
wisselen elkaar af.

Genieten van het
mooie uitzicht in
Bastia.

Terwijl u geniet van een sfeervol diner, vaart het schip weer verder naar een
volgende bestemming.
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Portoferraio op Elba, het eiland van Napoleon.

In elke haven vergezellen ons kleine zeilschepen.
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Ontvangst in de haven van Portoferraio,
het schip ligt hier aan de kade.

Elba is een prachtig groen eiland, hier
wordt door Sar Clipper o.a. een eilandtour
Als excursie aangeboden.

Portoferraio blijkt een prachtige oude stad.Hier bevindt zich ook het Napoleon
museum en winterverblijf. Het winterverblijf was overigens gesloten. Het
zomerverblijf bevindt zich enkele kilometers buiten de stad.

Wij maken een heerlijke wandeling door de smalle, kleurrijke straatjes. Het is hier wel
af en toe klimmen. De sfeer is echt Italiaans. De kleuren doen aan Toscane denken.
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Met de wind vol in de zeilen vertrekken we naar Portovenere aan de noordwest
kust van Italië. De golven wiegen ons in slaap. Portovenere is voor ons het einddoel
van de reis.
Het ligt in Noord Italië aan de zogenaamde bloemenrivièra. Alweer een schilderachtig
plaatsje.
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Kade van Portovenere.

Helaas gaan wij hier van boord, de Star Clipper gaat nog door naar
Portofino en Monaco om weer te eindigen in Cannes.
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Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Lien Luigjes
Personal Travel Agent van

www.maatwerkreizenlien.nl
T. 033-2459193 E-mail: lien.cc@travelcompany.nl
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