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De ervaring
van je leven

WWW.MASTERSKIP.COM

5 AFWISSELENDE REIZEN

WELKE KIES JIJ?
IEDERE REIS HEEFT ZIJN EIGEN KARAKTER

01
02

OCEAANREIS NAAR HET CARIBISCH GEBIED
Noord-Spanje - Martinique

CARIBISCHE ONTDEKKINGSREIS NAAR PARAMARIBO

Martinique - Martinique

03

CARIBISCHE ONTDEKKINGSREIS

04

CARIBISCHE ONTDEKKINGSREIS NAAR JAMAICA EN CUBA

05

OCEAANREIS CARIBEN - AZOREN - EUROPA

Martinique - Sint Maarten
Martinique - Havana
Havana - Harlingen

WAT IS MASTERSKIP
ZEILEN OP EEN UNIEK ZEILSCHIP ÉN ONDERWIJS
ZOALS OP SCHOOL.
Masterskip biedt een onvergetelijke levenservaring voor
elke leerling die de stap zet om mee te gaan aan boord van
de Wylde Swan.

REIS 01

OCEAANREIS NAAR HET
CARIBISCH GEBIED
Reis van Nederland naar Noord-Spanje.

OP DE DEINING VAN
DE OCEAAN NAAR DE
CARIBEN
NOORD-SPANJE - MARTINIQUE
9 NOV 2019 - 18 DEC 2019
6 WEKEN
3800 NAUTISCHE MIJLEN
€ 7.350,-

De reisprijs is inclusief volpension, excursies,
vlucht, transfer en kledingpakket.

Treedt in de voetsporen van Columbus! Deze
reis begint in Galicië, Noordwest-Spanje.
Stap aan boord en ontdek Santiago de
Compostella en het prachtige Atlantische
landschap. De kust van deze afgelegen regio
bestaat uit vele eilandjes, inhammen, mooie
witte zandstranden, maar ook woeste rotskusten. Dan vaar je via het subtropische
bloemeneiland Madeira naar Tenerife, dat voor
de westkust van Afrika ligt. Mogelijk vaar je nog
verder naar de Kaapverden. Eind november
steek je met de gunstige passaatwinden
de oceaan over naar het Caribisch gebied.
Afhankelijk van de wind heb je nog tijd om in
het Caribisch gebied één of meerdere eilanden
te ontdekken. Je vliegt terug van Martinique
naar Amsterdam.

NAVIGEREN
MET DE SEXTANT

CARIBISCHE
ONTDEKKINGSREIZEN
ONTDEK DE NATUUR
EN CULTUUR VAN
VERSCHILLENDE
CARIBISCHE EILANDEN.

MARTINIQUE - MARTINIQUE
REIS 02
19 DEC 2019 - 25 JAN 2020
REIS 03
26 JAN 2020 - 29 FEB 2020
REIS 04
01 MRT 2020 - 05 APR 2020
AFSTAND EN PRIJS PER REIS
1500 NAUTISCHE MIJLEN
€ 6.350,-

De reisprijs is inclusief volpension, excursies,
vlucht, transfer en kledingpakket.

Je vliegt van Amsterdam naar Sint Maarten.
Elke Caribische ontdekkingsreis duurt 5 weken.
Je vaart ongeveer 1500 mijl; het is geheel afhankelijk van het weer en de wind welke route je
vaart en welke eilanden je bezoekt. De eerste
week een lang stuk zeilen, zodat je het schip en
elkaar goed leert kennen. Daarna maak je een
aantal kortere tochten waarbij je verschillende
eilanden aandoet.
Je ontdekt prachtige natuur, komt in contact met
de cultuur van de eilanden en doet mee aan een
uitwisseling met een lokale school. Een BBQ op
het strand mag niet ontbreken. Deze reis staat
in het teken van prachtige lange zeiltochten, het
leren kennen van nieuwe culturen en op expeditie naar tropische eilanden!

Ontdek, zoals Columbus deed, de natuur en cultuur van verschillende Caribische eilanden.
De Wylde Swan zal in een rustig tempo een aantal prachtige eilanden aandoen. De basis is
het Masterskip onderwijsprogramma, waarin de bètavakken sterk vertegenwoordigd zijn.
Er gaan drie bètadocenten mee op deze reizen. Daarnaast heeft elke reis een accent:

CUBA

ACCENT ECONOMIE

SINT MAARTEN

Economie docent geeft
verdiepende lessen over
handel en toerisme;
waarom zijn deze eilanden
zo verschillend?

MARTINIQUE

ACCENT NATUUR

Aardrijkskunde docent
gaat in op de geofysische
eigenschappen en
het ontstaan van het
Caribisch gebied.

ACCENT CULTUUR

Geschiedenis docent brengt
kleurrijke historie van dit
gebied tot leven; wie waren de
oorspronkelijke bewoners van
dit gebied?

SURINAME

REIS 05

ROLLING HOME!
TERUGREIS VAN SINT
MAARTEN NAAR
NEDERLAND
HAVANA - HARLINGEN

onder voorbehoud: aankomsthaven kan afwijken

7 APR 2019 - 23 MEI 2019
7 WEKEN
4500 NAUTISCHE MIJLEN
€ 7.150,-

De reisprijs is inclusief volpension, excursies,
vlucht, transfer en kledingpakket.

SINT MAARTEN VIA AZOREN
NAAR HARLINGEN
Nadat je van Amsterdam naar Havana bent
gevlogen ga je in Cienfuegos aan boord van
de Wylde Swan.
Na enkele dagen in het Caribisch gebied vertrekt het schip zo snel mogelijk om te beginnen aan de oversteek van de Noord-Atlantische oceaan. Je maakt een lange zeilreis naar
de schitterende eilanden van de Azoren, waar
je op verkenningstocht gaat. Meestal blijf je een
paar dagen op de Azoren, waarna je verder
gaat met de oversteek. Afhankelijk van weer
en wind doe je Zuid-Engeland of Frankrijk
aan. De aankomst zal in Harlingen zijn, waar je
wordt onthaald als een ware zeezeiler!
Het is ook mogelijk dat je elders in Europa
aankomt en met bus of vliegtuig naar Nederland reist; dit is afhankelijk van het zomerprogramma van de Wylde Swan.
Deze reis staat in het teken van veel zeilen en
mooie centrale lessen aan boord.

TIJDENS DEZE REIS
MAAK JE DE MEESTE MIJLEN

JOUW STAPPENPLAN
1

?

OM MEE TE GAAN

Kies een reis uit in overleg met
je ouder(s)/verzorgers. Kom voor meer informatie
naar een informatiebijeenkomst.

2

Schrijf je voorlopig in,
overleg eerst met je ouders!

3

Heb je toestemming
van school?
Schrijf je definitief in!

6 weken
voor
vertrek

Planners invullen, toetsen regelen,
concrete leerdoelen opstellen.
Check de paklijst, pak je tas!

Maak een plan om
het geld bij elkaar
te krijgen.

ERVAAR

IETS BUITENGEWOONS
Honderden leerlingen van verschillende scholen
in Nederland maakten de reis van hun leven
aan boord van de Wylde Swan.

EN JIJ?

FAQ

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN
TUSSEN DE CARIBISCHE
ONTDEKKINGSREIZEN?
Behalve de periode zit het verschil in de
samenstelling van het docententeam.
Op elke Caribische ontdekkingsreis gaan 3
bètadocenten mee. De vierde docent is op
elke reis verschillend: reis 2 Geschiedenis
(C&M profiel) reis 3 Economie (E&M profiel)
reis 4 Aardrijkskunde (alle profielen).
Kijk op onze site bij ROUTE voor de
informatie per reis.

WELKE REIS ZAL IK KIEZEN?
Kom eens naar een informatiebijeenkomst. Je
ontmoet docenten en trainees die jou uit
ervaring kunnen vertellen wat de verschillen
tussen de reizen zijn.

HOE KRIJG IK TOESTEMMING
VAN SCHOOL?
KAN IK MASTERSKIP-TRAINEE
WORDEN ALS IK NIET KAN
ZEILEN?
Jazeker! Je kunt gewoon mee als je niet kunt
zeilen. Door het sailtraining programma van
Masterskip wordt je in korte tijd een volwaardig
bemanningslid van de Wylde Swan.

Schrijf je motivatiebrief en stuur deze naar je
conrector of afdelingsleider, met ons in de cc.
Als het nodig is komt iemand van Masterskip
langs op school en hebben we een gesprek
over het onderwijsprogramma. Toesteming van
school is een noodzakelijke voorwaarde voor
deelname. In de meeste gevallen lukt het om
toestemming te krijgen van school.

IK HEB HET GELD NOG NIET
BIJ ELKAAR, KAN IK ME AL WEL
INSCHRIJVEN?
Dat kan. Je kunt je alvast voorlopig inschrijven.
We organiseren workshops waarin we je helpen
om je eigen plan van aanpak te maken voor jouw
reis en geven je tips hoe jij het bedrag bij elkaar
gaat krijgen!

WAT VOOR LEERLINGEN
ZOEKT MASTERSKIP?
Zelfstandige, stoere leerlingen die op zoek zijn
naar avontuur en samen met anderen de wereld
willen verkennen! Als je in 4 havo of 4/5 vwo zit
en je hebt een N&T of N&G profiel, dan kun
je mee. Als je de bètavakken interessant vindt,
kun je ook als je een ander profiel hebt gewoon
mee met Masterskip!

We zijn er om jou op weg te helpen. Heb je nog
vragen? Neem gerust contact met ons op!
Aarzel niet en schrijf je vast voorlopig in, want
de reizen lopen snel vol.

Tijd om
contact te zoeken!
Deze reis betekent een nieuwe stap in jouw leven.
6 weken zeilen op een uniek zeilschip
én gewoon aan boord naar school.
Verdieping, zelfvertrouwen én plezier.
Daar kom je verder mee!
ONTDEK MEER MASTERSKIP TIJDENS
EEN INFORMATIEBIJEENKOMST
WWW.MASTERSKIP.COM
SCHRIJF JE HIER VOORLOPIG IN: dan is jouw plek aan boord gereserveerd.
Pas als je definitief boekt is een aanbetaling nodig.
Nog vragen? Bel gerust! 0515-231712
Aarzel niet om een mail te sturen als je meer wilt weten: info@masterskip.com

