Historisk regatta med Christian Radich
Greenwich - Sines, 16 - 29. april 2017

UTFORDRING - OPPLEVELSE - VENNSKAP
Foto: Ulrich Grün

Denne spennende og historiske regattaen blir den eneste regattaen Christian Radich deltar i
dette året, så har du konkurranseblod i årene, er dette årets regatta for deg! En stor del av
vårt mannskap er elevene som snart skal avslutte sitt skoleår. Men vi har også plass til flere.
Enten du er en erfaren medseiler eller du er med for første gang, vil du få en unik opplevelse.
Det er nettopp variasjonen i alder, nasjonalitet og erfaring som gjør et tokt med Christian
Radich til en helt spesiell opplevelse. Dette kommer til å bli en morsom seilas hvor det vil stå
om marginene. Introduksjonen og riggtrening, for de som vil det, starter allerede mens
skuta går ut Themsen. Greenwich ligger i utkanten av London. Byen har lange
sjøfartstradisjoner, her kan du blant annet besøke Cutty Sark og Marine-museet.
Det kan blåse friskt og vinden kan spille oss et puss. Det er en del av gamet, og kapteinen
vil ta de riktige beslutningene med hensyn til vind og sjø, på seilasen mot Sines.
Havnebyen Sines ligger litt nord for Algarvekysten og er blant annet fødebyen til Vasco da
Gama, så også denne byen har lange sjøfartstradisjoner.
Praktiske opplysninger
Alle kan seile med Christian Radich. Skuta kan ha inntil 80 medseilere. Du blir med på ett av
tre vaktlag som jobber 4 timer og har 8 timer fri, dag og natt. Medseilerene holder bl.a.
utkikk, går sikkerhetsrunder, setter seil og står til rors. Oppgavene tilpasses dine evner og
interesser og utføres under veiledning av vårt profesjonelle mannskap. Det kreves ingen
forkunnskaper om seiling. Klatring i riggen er frivillig, men er for mange et stort høydepunkt.
Man sover i hengekøyer eller faste køyer i to banjere (sovesaler). Her er det
luftkondisjonering, og det er tørt og komfortabelt. Skuta har moderne dusjrom/bad. Du får
god forpleining om bord, tre måltider per dag. Vi er kjent for å servere ekstra god mat.
Skuta har en liten suvenirbutikk som også selger toalettartikler og snacks.

Priser og betingelser
Tokt Rute
Avgang
Ankomst
Pris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Greenwich – Sines (regatta) 16. april 18:00
29.april 14:00
NOK 11900

Innsjekking kl 18:00. Avgang morgenen etter.
Ankomsten kan bli tidligere, men du kan bo om bord til oppgitt ankomsttid. Vi kan også risikere at det er
ventetid inn til kai. Flyreisen til/fra må tilpasses.

Ekstra overnatting med frokost:
NOK 500 pr. natt
Du kan bo om bord en natt etter toktet, inkludert frokost.Utsjekking kl 11:00.
Dekket kan da være bortleid, og medseilerne må derfor oppholde seg et annet sted.
Rabatter
Ungdom: 15% på regattaene, gjelder ungdom fra 15 år.
Norsk ungdom under 26 år kan søke NSTA stipend på regattaetappene. Se www.nsta.no
Vi tar forbehold om endringer i programmet og trykkfeil.

Bli med Christian Radich på en unik opplevelse!
www.radich.no - Tel. 22 47 82 70, e-post: postmaster@radich.no

