
Behaal uw
Yachtingbrevetten 
aan boord van de Royal Clipper 
tijdens een 18-daagse
trans-Atlantische overtocht
Vertrek: 24 april 2015

Dank bij voorbaat voor 
uw interesse !
Wij hopen alvast u 
aan boord te mogen 
verwelkomen voor dit 
spannende en leerrijke 
avontuur !
Met vriendelijke groeten,

De Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZS)
Belgische Maritieme Liga (BML)
ATC Cruise Travel (ATC)
Star Clippers

EXCLUSIEVE 
AANBIEDING !

Geïnteresseerden die graag het brevet 
Yachtman en Yachtnavigator willen behalen , of modules  commerciële yachting 
‘STCW’ (*) en ‘GMDSS’  willen volgen, kunnen nu de cursus volgen tijdens de trans-
Atlantische overtocht van de Royal Clipper vanuit Barbados naar Malaga. Op het 
einde van de reis kan men de bijhorende examens voor Yachtman en Yachtnavigator 
afleggen en wie geslaagd is krijgt zijn diploma’s thuis bezorgd. 
(*) Vaarbevoegdheid commerciële yachting Officier 200 mijl 500 BRT.

Zowel de reis, de lessenformule als de ‘live’ examens zijn een UNIEKE kans.

* Prijs op basis van een dubbele bezetting 
voor de persoon die de opleiding volgt.

INBEGREPEN: 
cruise op basis van volpension 
(+ koffie & thee inbegrepen 
tijdens de cruise), vluchten heen/
terug, transfers, overnachting in 
4* hotel op basis van kamer en 
ontbijt, havengelden & taksen, 
deelnamekosten opleiding enz.
Partners die mee wensen te 
reizen maar de opleiding niet 
volgen, betalen : € 2.850 pp
Personen die een single kajuit 
willen, betalen : € 5.482 pp

Iedereen kan deelnemen aan GMDSS 
ROC of GOC zónder voorafgaandelijk de 
opleiding yachtman, yachtnavigator of 
commercial yachting te hebben gevolgd. 
Mensen die reeds een brevet hebben
en een opfrissing willen, zijn uiteraard ook 
welkom. 

DEELNAMEPRIJS:

€ 4.330 pp *

PROGRAMMA
Datum Bestemming/Haven Vertrek Aankomst

Vrijdag 24/04 Vlucht BA 389
Brussel 06:45
Londen Heathrow 06:55
Transfer luchthaven LHR - LGW 
Vlucht BA 2155
Londen Gatwick 11:20
Bridgetown, 
Barbados

14:50

Transfer luchthaven BGI- Hotel BGI 
Vrijdag 24/04 Hotelovernachting
Zaterdag 25/04 Transfer & inscheping Royal Clipper

Bridgetown, Barbados
Zo. 26/04 tot 
Di. 05/05

opleidingen aan boord

Woensdag 
06/05

Punta Delgada, Azoren (Port.)

Do. 7/05 tot
Zo. 10/05

opleidingen aan boord

Maandag 11/05 Aankomst Malaga  (ontscheping)
Maandag 11/05 Transfer luchthaven

Vlucht SN3738
Malaga 17:25
Brussel 20:10

INLICHTINGEN & BOEKINGEN
Voor verdere inlichtingen en/of boekingen kan u terecht bij:

Cruise Travel
Grotehondstraat 44a, 2018 Antwerpen

tel. 03/236 89 39 of 
reservations@cruisetravel.be

Wij geven u uiteraard ook graag meer informatie 
omtrent de betaling, voorschotten, deadlines, enz.


