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Reisinformatie - BlueWaterSailing 

Leuk dat we je dit jaar op de Osiris en 
Omiros mogen verwelkomen. Je hebt een 
zeilreis geboekt van een of twee weken, 
vanuit Kos. Hieronder volgt enige 
praktische informatie die bij de 
voorbereidingen van je reis gaat helpen. 

 

De reis begint op Donderdag op het 
vliegveld in Nederland. Tegenwoordig 
vliegen maatschappijen zoals Corendon 
en Transavia op donderdag vanaf 
Schiphol en  Eindhoven op Kos. 
 
Het vliegveld van Kos is vrij klein en is je 
bagage snel op het bagageband te 
vinden. 
 
Als je een transfer hebt geboekt, zullen 
wij bij aankomst op het vliegveld op je 
wachten.  

Wacht bij de  uitgang van de aankomst 
hal op ons. Je herkent ons aan het 
BlueWaterSailing shirt en/of boordje 
met BlueWaterSailing er op. Duurt het 
ophalen van je bagage wat langer, bel 
ons dan a.u.b. op, zodat wij op de 
hoogte zijn.  
 

Kom je op eigen gelegenheid naar het 
schip, kun je vooraf contact opnemen 
met de eigenaar van BlueWaterSailing 
(Frank) op +30 694 0516970, om 
te informeren naar de exacte ligplaats 
van de schepen. 
 

Vrijdag is de eerste vaardag. Vanuit 
het centraal gelegen Kos varen wij in 
noordelijke, west of zuidelijke richting, 
afhankelijk van de datum van vertrek. 
Welke route er precies wordt gevaren 
is ook mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

 
 

 

Aan boord 

Je zeilt met de Omiros of 
Osiris, zeewaardige 
zeiljachten van ruim 15 
meter lang, van het 
type Sun Odyssey 51 en zijn 
van alle gemakken voorzien. 
Er zijn twee 2-persoons, 
twee 3-persoonshutten, 
een gezellige kajuit, een 
ruime kombuis en een 
zwemplatform met douche.  

Verder is er een uitgebreide 

navigatiehoek met alle 
windinstrumenten, plotter en 
GPS, welke het mogelijk 
maken om optimaal te kunnen 
zeilen. Het schip is voorzien 
van een kombuis met een 
koelkast, een (gas) fornuis 
met oven en alle overige 
toebehoren voor het bereiden 
van maaltijden aan boord. 

Er wordt zo veel mogelijk 
gezeild, van de motor wordt 
alleen gebruik gemaakt als 
dat nodig is, bijvoorbeeld om 
tijdig een haven te bereiken. 
 
 
 

’s Avonds gaat het schip voor 
anker in een baai of wordt er 
in een vissershaventje 
afgemeerd. Als het schip voor 
anker ligt, is er genoeg tijd 
om te zwemmen of te 
snorkelen. Maar ook tijdens 
de lunch maken we vaak een 
zwem- stop. 

Aan boord is plaats voor 8 
passagiers. De slaap- 
plaatsen zijn voorzien van 
kussens en dekens. 

 
Je dient zelf een laken- 
zak en/of slaapzak mee 
te nemen mocht je aan 
dek willen slapen. Dek-
matrasjes zijn aanwezig.  

 
Neem a.u.b. geen haarföhn 
mee! Deze zal enkel werken 
wanneer wij in een haven 
aan de walstroom liggen. Dit 
is niet iedere avond het 
geval.  

Verder aan boord aan- 
wezig: 
Enkele sets snorkel 
materiaal en slippers 

 
Een CD/MP3 speler: 
neem eventueel je eigen 
favoriete muziek op een 
Ipod mee, of download 
je favorite spotify lijst. 
 
We hebben ook USB- 
chargers voor je telefoon 

 

Een bibliotheek met 
boeken met klassiekers 
en mooie “beach” reads 
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Bijkomende kosten 
Handige tips voor je paklijst 

 

Voor de maaltijden aan boord, 
drinken en lokale kosten (zoals 
havengeld, water, diesel, toe- 
ristenbelasting, etc. ) is er een 
boordkas van €200 per 
persoon/per week. Bij 
aankomst betaal je dit bedrag 
aan de schipper. De maaltijden 
worden gezamenlijk genoten. 
Gedurende de week wordt er 
twee keer aan boord gekookt 
(avond eten). Ook ontbijt, lunch 
en happy hour snacks horen bij 
de maaltijden aan boord. Fris 
drank, bier, wijn en Happy Hour 
Cocktails zijn inbegrepen in de 
boordkas. 

De avondmaaltijden die wij in de 
gezellige tavernes aan de wal 
genieten, zijn voor eigen 
rekening. Eten en drinken in 
Griekenland is erg betaalbaar, 
voor €20-€25 heb je een heerlijk 
diner incl. drank. 

 
Overige bijkomende kosten zijn 
eventuele gemeenschappelijke 
excursies en natuurlijk de 

persoonlijke uitgaven. 

Neem geen koffers mee, dit is aan boord zeer 
onhandig! Pak je bagage in een plunjezak of sporttas, 
die eenmaal uitgepakt gemakkelijker is weg te bergen. 

 

Niet vergeten mee te nemen: 
 Paspoort/Europese Identiteitskaart 
 Ticket/verzekeringspapieren 

 Praktische kleding (korte broek, T-shirts ten 
minste 1 met lange mouwen i.v.m. de zon) 
 Lichte handdoeken, vooral “reis handdoeken” 

zijn praktisch. Deze zijn licht en drogen snel. 
 Slippers voor aan boord voor wie niet op 
blote voeten wil lopen (welke uitsluitend aan 
boord gebruikt mogen worden, niet aan de wal) 
 Zonnebrandcrème met hoge beschermings- 
factor (SPF 20 t/m 50) 
 Waterschoenen voor tijdens het zwemmen

 

Overige praktische informatie: 
 Je dient voor Griekenland in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese ID-kaart 

 Vaccinaties zijn voor Griekenland niet nodig. 
 Mocht  je vegetarisch zijn, kunnen wij hier rekening mee houden. Heb je een voedsel allergie of intolerantie? Overleg even 

met ons vooraf aan je vakantie hoe wij hier samen het beste rekening mee kunnen houden.  
 Pinnen is op alle grote eilanden mogelijk.  

 Tijdsverschil: het is in Griekenland een uur later dan in Nederland 
 Op de aankomst dag: De boot is vanaf 18uur “open”. Mocht je eerder op Kos arriveren kan je gerust je spullen bij de boot 

achterlaten, maar willen we je vragen om de rest van dag lekker op het strand te vertoeven of het eiland te verkennen. Zo 
kan de crew het schip schoonmaken en opmaken voor de nieuwe groep.  

 Vertrekdag/wisseldag: vanaf 9uur in de ochtend begint de crew de schoonmaak. We willen je graag verzoeken tot die tijd je 
persoonlijke spullen ingepakt te hebben en je tas op de kade te zetten. Blijf je nog een week? Gezellig! Maar ook dan willen 
we je vragen om je persoonlijke spullen op te ruimen, zodat de crew kan schoonmaken.  

 
Veel plezier met reisvoorbereidingen en we verheugen ons al erop om je binnenkort aan boord te verwelkomen 
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