
SAILING-CLASSICS 
… meer dan alleen zeilen 

 

Inpaklijst 
 

Naast persoonlijke spullen stellen wij u voor om aan het volgende te denken: 

 Vliegticket en of transfer, wij kunnen u hierbij adviseren  

 ID-kaart en/of paspoort, rijbewijs is aanbevolen, eventuele visa 

 geld: contant, creditcard 

 medicijnen, eventueel tegen zeeziekte 

 telefoonkaart, mobiele telefoon 

 zonnebrand, hoofddeksel (petje/doek) 

 bril, zonnebril 

 uw favoriete lectuur 

 

Kleding: 

 badkleding 

 T-shirts, polo's, blouses of overhemden (ook met lange mouwen) 

 lange broek voor excursies en reizen, 1 of 2 broeken voor tijdens het diner en 

restaurantbezoek 

 (korte) broek voor dames vanwege de steile trappen aan boord en de transfers naar 

wal met de rubberboten 

 voor ’s avonds een dunne trui of fleece jas. In het voorjaar, de winter en herfst een 

warme trui of fleece jas 

 wind-/regenjas en pet 

 alleen bij overtochten en Azoren zijn een goede wind- en waterdichte jas aan te 

bevelen  

 Oliepakken raden we alleen aan voor de overtochten en de zeilreis op de Azoren in 

het voorjaar en de herfst.  

 

Schoeisel: 

 schoenen: meestal wordt er op blote voeten gelopen. Wij verzoeken u aan boord 

enkel sport- of bootschoenen (bij voorkeur met antislip zolen) te dragen. Daarnaast 

een paar slippers of waterdichte sandalen voor aan het strand of met zwemmen 

 voor de excursies aan land raden wij goed schoeisel aan 

 alleen bij overtochten en Azoren in het voorjaar / najaar zijn bootlaarzen aan te 

bevelen  

 

 

Beddengoed, handdoeken, badlakens, zwemvesten, duikbrillen en zwemvliezen 

zijn aan boord. 

 

Aan boord is een opvouwbare tas of zacht koffer handiger in verband met het 

opbergen hiervan. Er is echter ook ruimte voor een koffer. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan helpen wij u graag verder per telefoon  +31 

(0)6-15090501 of neem contact op per e-mail  info@sailing-classics.nl 

 

 

Wij wensen u een goede reis aan boord! 


