REISBESCHRIJVINGEN 2018 - 2019
Nadat de Full Circle weer haar onderhoud heeft gehad op Aruba varen we via de zuidelijke
eilanden weer terug naar de West Indies. Eerst naar Sint Maarten, dan zakken we af naar Sint
Lucia. Een goede opstapplaats. Je kunt er redelijk makkelijk en betaalbaar op vliegen.

Cocosnoten en verse vis
St. Maarten - St. Maarten
St. Maarten is een prima uitvalsbasis om vanuit te vertrekken. We
kunnen alle kanten op en zover varen als je zelf wilt. Op kortere
afstand liggen St. Barth en Anguilla, beiden leuke kleine eilanden. St.
Kitts & Nevis kunnen we aandoen. Of wat denk je van het mooie
Antiqua? Het is maar net of je lekker wil relaxen of een actieve
zeilvakantie wilt. De eilanden staan iets uitgebreider beschreven bij de
reis ‘Bountystranden en wuivende palmbomen’.

Eiland hoppen van noord naar zuid
St. Maarten - St. Lucia
Een leuke vakantie met op de route allemaal mooie eilanden om te stoppen. Denk aan St. Barth,
Antiqua, Guadeloupe, Les Saints, Dominica, Martinique. In deze etappe moeten we ook een
nachtje doorzeilen. Leuk om ook eens mee te maken of misschien heb je dit al vaker gedaan! Blijft
heel bijzonder, zeilen onder de sterren.....
(Beschrijving van de eilanden staan elders in dit document)
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Dreamtrip
St. Lucia - Grenada

Via St. Vincent en de Grenadines varen we naar
Grenada. Alle eilanden liggen op een leuke
dagafstand van elkaar. Ons favoriete eiland is Bequia,
ik denk dat jij dit ook een geweldig eiland zal vinden.
Maar denk ook aan Mustique, Canouan, Mayreau,
Carriacou, Union Island en niet te vergeten het
schitterende Tobago Cays waar je zeker met
snorkelen schildpadden zult zien!

Op weg naar de Pitons
Grenada - St. Lucia

Dezelfde reis als hiervoor genoemd maar dan in omgekeerde richting!

Bounty stranden & wuivende
palmbomen
St. Lucia - St. Lucia

De laatste reizen in de Carieb varen we vanuit St.
Lucia. We wachten op jouw in een geweldige baai,
Rodney Bay. Daar liggen we goed beschut met een
prachtig zandstrand voor de boeg. St. Lucia is een
mooi groen eiland begroeid met regenwoud, waar
van alles te beleven is. Met een taxi of openbaar
vervoer is het eiland prima te bereizen . Er zijn een
paar mooie ankerplaatsen zuidwaarts. Met als
hoogtepunt wel de Pitons bij het plaatsje Souffriere, 2 hoge groene bergen die je van verre ziet
liggen. Je kan ze eventueel beklimmen. Neem dan wel je hikingschoenen mee!
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Met St Lucia als uitgangspunt kunnen we naar het noorden of het zuiden varen. Net wat jij wilt!
Het hangt er vanaf hoe lang je aan boord blijft, hoe ver we noordelijk of zuidelijk komen. Maar alle
eilanden zijn meer dan de moeite waard hier.

Noordelijk liggen:
Martinique is het grootste eiland van de Windward eilanden. Het heeft
prima wegen maar ook veel leuke ankerplekken en bij elke baai is er een
prima plek om onze dinghy achter te laten. Zoals St. Pierre en Fort de
France, Marin, St. Anne en Marigot Bay......

Dominica, wij zeggen altijd dat als Columbus weer ‘terug zou komen’,
dit het enige eiland is wat hij nog zou herkennen. De natuur is werkelijk schitterend. Als je een
dagje wilt wandelen kun je hier volop aan je trekken komen. Hiken
door het tropisch regenwoud. Of een wandeling maken naar de
Emerald Pool of Titou Gorge.
Of een tripje de Indian River op waar ook opnamen zijn gemaakt
voor de film ‘Pirates of the Carribean’.
Het eiland is in 2017 getroffen door een orkaan. Maar de
veerkrachtige bewoners doen er alles aan om de toeristen een
fijne vakantie te bezorgen en de natuur herstelt zich ongelofelijk
snel. Dus we helpen de bevolking er mee door niet weg te blijven!

Guadeloupe, ook weer zo’n heerlijk Frans eiland met goede wegen, leuke baaien. Met als kers op
de slagroom Les Saints, ten zuiden van Guadeloupe. Een geweldige plek om aan de mooring te
liggen en te genieten van een o, zo Franse omgeving.

Op Antiqua zijn de Engelse invloeden zichtbaar. Een prachtige haven met het mooie Fort Nelson.
Deze staat op de Unesco lijst!
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Barbuda is weer aan het opkrabbelen na de Orkaan
Irma. Wij hebben geweldige herinneringen aan dit
bijzondere eiland. Het beste voor het eiland is ‘niet
wegblijven’! Dus waarom zouden we dit eiland
overslaan op jouw trip?

Oo de zuidelijke route liggen:
St. Vincent ligt direct onder St. Lucia en is ook een bijzonder groen eiland.
De Grenadines, een heleboel kleine eilanden die op
dagafstand varen van elkaar Iiggen, Mustique (jetset
eiland), Bequia, Carriacou, Mayreau, Union Island en het
horse shoe reef, Tobago Cays waar je achter je anker het
ruisen van de branding hoort en je bij iedere snorkeltrip
schildpadden ziet en soms ook roggen!

De laatste Carieb trip
Guadeloupe - St. Maarten

Onze laatste Caribische trip! Dit wordt een
memorabele reis. Afscheid nemen van dit bijzondere
gebied. Met op onze route eventueel stops op St. Kitts
of Nevis, Antigua en Barbuda en St. Barth. Het is aan
jou hoe wij deze reis in gaan vullen. Lees de
beschrijvingen van eilanden elders in dit document.

De Atlantische oversteek
St. Maarten – Azoren
Zeilervaring en altijd al gedroomd van een grote oversteek. Dan is dit je kans. We wachten een
mooi weervenster af om naar de Azoren te varen. Een mooie reis..... Met een Caribisch tintje en
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genieten op de Azoren! Je moet wel de tijd hebben
want voor deze reis hebben we 4 weken gepland,
waarvan de oversteek ongeveer 18 dagen duurt.

Back to Europe
Azoren – Europa

Onze laatset grote oversteek. Na 8 jaar rond de wereld te hebben gezeild varen we terug naar
Europa. Zou leuk zijn als jij opstapt voor deze etappe.

De prijzen voor deze reizen zijn te vinden in de PDF Reisplanning Full Circle
Prijs per persoon (inclusief food & beverage aan boord, mooring-en havengelden, brandstof).
Echter exclusief vliegreis en vervoer ter plaatse (en extra kosten zoals excursies, duikcursus en eventuele park
fees etc.)
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