
Seil med Christian Radich på langtokt! 

 

 

 

”Å seile med Christian Radich er en uforglemmelig opplevelse som gjør at man vil være med på seilas 

sommer etter sommer. Og ikke nok med det, det er en vinn-vinn situasjon. Du får din livs ferie 

samtidig som du bidrar til å holde vår kulturarv i live”. 

Medseiler Ingunn Eriksen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dato og ruter:  
 

 

Ekstra overnatting med frokost, kr 500 pr. natt 

Natten før toktet er inkludert i prisen. Det er mulig å bo en natt om bord etter toktet. Gjelder ikke 

etter tokt 8. Ekstra netter inkluderer frokost.  

 

Deltar du på flere tokt, kan du bestille overnatting om bord i hele perioden i havn.  Det er ikke mulig 

mellom tokt 3 og 4. Det blir kun servert frokost om bord.  

 

Spesialtilbud 

Bestiller du flere enn et tokt, får du 10% rabatt på hele pakken. 

 

Rabatter  

Ungdom: 15 -25 år: 10% på enkelttokt og spesialtilbud. Nedre aldersgrense er 18 år og 15 år i følge 

med foresatte. 

 

Vil du være medseiler? 

 

Du kalles medseiler, fordi du blir med på arbeidet om bord. Det kreves ingen forkunnskaper om 

seiling for å bli med den imponerende skuta på tokt. Hvor mye vi seiler på hvert tokt er avhengig av 

vær og vind. Hvis vindene ikke går vår vei, må vi gå for motor. Du deltar i arbeidet om bord og 

oppgaver tilpasses dine evner og interesser. Jo flere som jobber med seilene i riggen, jo mer vil skuta 

kunne seile. Det er en god følelse og et flott syn når motoren slås av og skuta går for fulle seil. Det 

trengs også folk på dekk, til å dra i tau. Ønsker du ikke å entre riggen, sier du fra til vaktleder. På stille 

vakter bruker vi ofte tiden til å lære deg om knuter, seil og sjømannskap.  

 

Seiltoktene er en positiv utfordring for kropp og sjel, og en enestående anledning til å oppleve verdens 

kanskje flotteste seilskute.  På alle etappene vil man erfare at det tar kort tid før man er fjern fra verden 

rundt oss, vi etablerer raskt vårt eget gode, lukkede samfunn, der samvær og hygge betyr mer enn noe 

annet. På havet knyttes vennskapsbånd på tvers av alder og nasjonalitet.  

Tokt Rute Avgang Ankomst  Pris 

     

1 Las Palmas – St. Maarten med 

stopp på Kapp Verde 

5. november 10:00 30. november 14:00 25000 

2 St. Maarten – Grenada 3. desember 10:00 8. desember 14:00 8500 

3 Grenada – Cartagena 11. desember 10:00 19. desember 10:00 12500 

4 Cartagena – Havanna 4. januar 10:00 16. januar 14:00 14500 

5 Havanna – St. Maarten 20. januar 10:00 15. februar 14:00 23500 

6 St. Maarten – Horta på Azorene 

med stopp på Bermuda 

20. februar 10:00 13. mars 14:00 23500 

7 Horta, Azorene – A Coruña 15. mars 10:00 22. mars 14:00 8500 

8 A Coruña – Harlingen 25. mars 10:00 4. april 10:00 9000 



Sjøvaktene er på to ganger fire timer i døgnet. Du får arbeid som for eksempel: 

Utkikk:  

Da er man plassert helt forut, og melder alt som observeres i sjøen: båter, fiskeredskap, vrakrester 

eller annet flytende gods. Skipsklokken brukes til å gi signaler akterover.  

Rormann: 

Da står man til rors og styrer skipet under den faste besetningens veiledning. Dette er for mange et 

stort høydepunkt. 

Brann- og sikkerhetsvakt: 

Sikkerhetsvakten patruljerer hver halvtime etter oppsatt sikkerhetsrunde, og varsler om varme, 

brann, lekkasjer og påser at dører er forsvarlig lukket. 

Byssevakt: 

En eller to medseilere fra hver vakt kan på enkelte tokt bli stasjonert i byssa eller i pentry for en dag 

for å hjelpe kokken med måltidene.  

Andre oppgaver: 

Når medseileren ikke er tildelt en spesiell vakttjeneste, må man delta i  seilmanøvre, alminnelig 

vedlikeholdsarbeid eller hjelpe til med noe vasking eller pussing. 

 

Beskrivelse av etappene: 

 

Las Palmas – St. Marteen: 

På den første lange etappen seiler vi samtidig med den 

kjente ARC-regattaen (Atlantic Rally for Cruisers), nytt denne 

gang er en stopp på Kapp Verde.  

Vi deltar ikke i regattaen, men vi starter samtidig, den 5. 

november. Denne gangen skal vi seile via Kapp Verde. Der 

får vi et døgns opphold i Mindelo på Sao Vicente. Vi følger så 

vinden videre, og medvind er det vanlige på denne etappen. 

Etter tok uker til i sjøen, ankommer vi St. Marteen, som er et 

av det best organiserte stedene i Karibien. 

 

St. Marteen - Grenada: 

Med nye medseilere om bord setter nå kursen mot Grenada 

og øyene Grenadinene. Dette øyriket er regnet som et av de 

mest attraktive i området. Og vi utnytter at innreisetillatelse 

på den første øya gjelder for hele området. Slik reduserer vi 

byråkratiet og kan ha mest mulig tid til oss selv, på flere 

ankringsplasser. De ligger på øyenes vestside, i ly av vinden, 

og her blir det mye solkrem og bleking av badetøyet i den 

intense solen. 

 



Grenada – Cartagena:  

Fra Grenada er det ut på langfart igjen, mot det spennende 

landet Colombia og hovedstaden Cartagena. På kartet kan 

dette havområdet synes lite, men de åpne havstrekninger 

dominerer også her. Christian Radich har vært her før, 

Windjammer filmen (1957) ble spilt inn bl.a. på Curacao, 

som vi passerer underveis. Her planlegger vi også et stopp. 

Været er stabilt i disse områdene i desember, strømmen er 

med oss, og vindretningen er mest fra øst. Derfor kan vi 

seile store deler av etappen. Colombia har vært preget av intern uro, men nå er freden kommet, og vi 

kan i fredelige omgivelser møte en spennende by og et veldig varmt og vennlig folk.  

 

Cartagena – Havana:  

Rett over nyttår kaster vi loss fra Cartagena, denne 

eksotiske byen som nå blir stadig mer besøkt. Nå skal vi 

seile nordover, og i en del av Karibien som har mange 

perler av små øygrupper. Vi har pekt oss ut den kanskje 

aller beste av de, Isla de Providencia. Lonely Planet 

beskriver øyene som noe helt enestående, og at det aller 

beste er at de er vanskelig å komme til for vanlige turister. 

Etter noen dager her seiler vi videre i solfylte Karibien.  

 

Vi stanser kanskje opp for å bade en gang til, dette avgjør vi underveis.  

 

Havana – St. Marteen:  

Vi har nå lagt opp en ny og spennende rute.  

Vi planlegger å besøke en annen by på Cuba, som for 

eksempel Santiago de Cuba.  

 

På ruten videre mot St. Marteen passerer vi den 

dominikanske republikk, Puerto Rico og en rekke steder de 

fleste bare har drømt om. Etter en god seilas ankommer vi 

utgangspunktet, St. Marteen. Bli gjerne noen dager ekstra 

her, dersom din opplevelse om bord ender her. Det er ikke uten grunn at mange cruiseskip 

foretrekker dette stedet.  

 

 

 

 



St. Marteen - Azorene:  

Dette er etappen for de som vil ha en ekstra fjær i hatten. Å krysse 

Atlanteren vestover er enklere, nå må vi reise nordover gjennom 

Sargassohavet for å finne medvind. Og da er det naturlig med en 

stopp på en lite besøkt perle på denne tiden av året, nemlig Bermuda. 

Videre mot Azorerne byr Nord-Atlanteren på seilingsforhold som kan 

være utfordrende for lystfartøyer, men for Christian Radich er det 

trygt og sikkert.  

Vi går i land på Faial, der byen Horta ønsker oss velkommen. Her 

finnes Peter’s bar, som nok er den baren som er besøkt av flest 

jordomseilere.  

 

Azorene – A Coruña:  

Fra Horta blir det kortere etapper igjen. Fremdeles er vi i Atlanteren, 

på den vulkanske Atlanterhavsryggen, før vi setter kurs østover, i 

vanligvis god seilingsvind.  

 

Vi ender i A Coruña, en hyggelig by på nordvestspissen av Spania, som 

vi har hatt gleden av å besøke en rekke ganger. Kombiner turen gjerne 

med et besøk i Santiago de Compostela, det er pilgrimenes mest 

besøkte sted, veldig hyggelig, og med en spesiell atmosfære.  

 

 

 

 

 

 

A Coruña – Harlingen: 

Våren har kommet, og nå er det bra forhold for å seile nordover igjen. 

Vi skal krysse Biscaya, et område som høst- og vinterstid kan by på en 

utfordring, men som nå har roet seg, og gir oss en anledning til flott 

seilas.  

 

Vi regner med å kunne seile det meste av tiden mot den Engelske 

kanal, der håper vi på medvind, da kan vi seile også der, mot vårt 

endelige mål.  

 

Vi legger kanskje til i en annen by, men det er korte avstander i 

Nederland, og veien til flyplassen Schipol er kort.  

 

 

Fotokredit: Einar Corwin, Per Holst,Erik Storm 



Kontaktinformasjon 

 

        www.radich.no – postmaster@radich.no – tlf: 22 47 82 70 

     

     Besøksadresse: Akershusstranda 9, Skur 32, Oslo. 

 

Postadresse: Postboks 666 Sentrum, 0106 Oslo. 

 

Sosiale medier: 

Facebook.com/seilskipetchristianradich 

seilskipetchristianradich 

 


