Oopnthaasten
het water

reizen

op een zeiljacht langs
Caribische eilanden

Het tropische eiland Saint Lucia, in het
Caribisch gebied, is het vertrekpunt voor
een adembenemende zeiltocht richting
Saint Vincent en de noordelijke Grenadines.
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Dag 1 Aankomst in St. Lucia Marigot Bay
De reis begint in Marigot Bay, ook wel de mooiste baai in het Caribisch gebied genoemd. Het
majestueuze zeiljacht Chronos (‘tijd’) ligt er al
te wachten. Marigot Bay, aan de westkust van
St. Lucia, is een moderne jachthaven waar u de
lokale cultuur alvast kunt verkennen.
Na een welkomstdrankje aan boord kunt u
meteen een duik in het kristalheldere, blauwe
water nemen of u naar uw hut laten begeleiden.
Die zijn alle ruim, comfortabel en voorzien van
airconditioning. ’s Avonds wacht alle gasten
een heerlijk diner. U kunt dan ook kennismaken met de kapitein van het schip en zijn crew.

Dag 2 Marigot Bay - de Pitons
Vanwege het tijdsverschil (van ca. zes uur)
begint de tweede dag voor veel gasten vroeg:
het ideale moment om het water te testen. Na
een vorstelijk ontbijtbuffet aan dek vaart de
Chronos naar het zuidwesten voor een bezoek
aan de Pitons; twee schilderachtige vulkanen
die tot werelderfgoed zijn uitgeroepen. Een tropisch briesje, schitterende panorama’s en verkoelende drankjes maken het zeilen tot pure
verwennerij. ’s Avonds volgt er nog een uitstap
met een lokale gids. Als u terugkeert op het
jacht, wordt het diner geserveerd op het achterdek, waar u tot in de vroege uurtjes kunt natafelen.

Dag 3 St. Lucia – St.Vincent Bequia
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Relaxen op de Chronos
Een griend, familie van de dolfijn
Chronos, Sailing-classics
Sandy Island
De Chronos in het Caribisch
gebied, februari 2014
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Na St. Lucia zet de Chronos via St. Vincent
koers naar Bequia en het stadje Port Elizabeth.
Tijdens de tocht is het heerlijk vertoeven
aan boord; sommigen werpen een vishengel
uit, anderen genieten van het uitzicht, deinend
op het zachte ritme van de golven. Niet
zelden dient de kok de buit van die middag op
tijdens het diner. Verser kunt u de vis vrijwel
niet eten...

Dag 4 Bequia
Vandaag kunt u de dag doorbrengen op Bequia
en het buureiland Mustique. En dat betekent:
snorkelen in het nabijgelegen koraalrif, een
tocht over het eiland maken per jeep en of met
de kok een plaatselijke markt bezoeken. ’s
Avonds wordt er aan land gegeten, in restaurant The Old Fig Tree. Op tafel komen gerechten uit de lokale Caraïbische keuken, spicy
maar smaakvol!

Dag 5 Mustique
Via Petit Nevi zeilt de Chronos naar Mustique.
’s Middags is er tijd voor een heerlijke rumpunch in Basil’s Bar. Terug aan boord kunt u
waterskiën, duiken, snorkelen of zwemmen
totdat het tijd is voor het diner.

Dag 6 Saint Vincent
Terug naar St. Vincent langs de hoofdstad
Kingstown en verder naar Wallilabou Bay,
waar een deel van de film Pirates of the
Caribbean werd opgenomen. De plaatselijke
bewoners komen hier samen om vanaf houten
bootjes fruit en andere waar te verkopen. Op
St. Vincent kunt u nog een kleine eilandtour
maken.
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Dag 7 Saint Lucia
Vroeg in de ochtend vertrekt de Chronos naar
Marigot Bay. ’s Avonds wordt er aan boord een
captain’s dinner georganiseerd waarvoor
iedereen in vol ornaat aantreedt. Dan volgt de
laatste nacht op het zeiljacht…

Meer informatie
Omdat Sailing-Classics zeilt naar gelang weer en wind
en de wensen van haar gasten, kan de daadwerkelijke
route afwijken. Bovenstaande reis is een van de mogelijke zeilreizen in het Caribisch gebied. Tot de andere
mogelijkheden behoren reizen vanuit St. Maarten naar
St. Barth, Anguilla en de British Virgin Islands en vanuit
Antigua naar Barbuda, Guadeloupe en Saba. Kijk voor
een volledig overzicht van bestemmingen, routes en
prijzen op www.sailing-classics.com/nl of neem contact
op met Sailing-Classics, telefoon 0475-332249, email:
veronique.dusink@sailing-classics.com.
•
www.sailing-classics.com

Foto’s: Marcel van Driel, e.a.

Snorkelen, duiken of met een koele cocktail in
het warme zand: dat is onthaasten in optima
forma. Aan boord trakteert de crew van zeiljacht de Chronos u op een zorgeloos verblijf.
Zo zou een reis op een van de schepen van
Sailing-Classics eruit kunnen zien:
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