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Vrijheid beleef je op zee! 

Traineereis voor jongeren tot 27 jaar 

met Tallship Artemis 

 

 

 

 

 

 

Kiel (Holtenau) – Kiel (Holtenau)  

10 juli 2021 (16:00 uur) tot 17 juli 2021 (09:00 uur) 

Reissom tot 27 jaar: €550 

Reissom vanaf 27 jaar: €750 
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Als de Artemis op de zomeravond van 10 juli 2021 de haven van Kiel uitvaart, 

laat je letterlijk en figuurlijk de ballast van een jaar vol corona achter je. De 

zonsondergang op de Oostzee luidt het begin in van een nieuw leven: het 

leven op zee! 

Vanaf 16.00 uur kun je boarden in Kiel (Holtenau) in Duitsland. Kiel (Holtenau) ligt bij de 

sluis van het Noord-Oostzeekanaal (Kielerkanaal). Dit kanaal verbindt de Noordzee met 

de Oostzee en is een van de drukst bevaren kanalen ter wereld. De Artemis ligt aan de 

Tiessenkai met blik op het Kieler fjord. Aan boord maak je kennis met de bemanning en 

je collega-trainees. 's Avonds gooien we de trossen los en varen we de Oostzee op! Het 

schip is 24 uur per dag volop in bedrijf en jij mag meedraaien in dit systeem. De 

enthousiaste crew van de Artemis leert je graag de fijne kneepjes van het zeilen! 
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De westkust van Zweden is befaamd om de grillige kustlijn met duizenden eilanden. De 

Deense kust is niet minder indrukwekkend en betoverend mooi met prachtige 

zandstranden. Door de eeuwen heen zijn de wateren van het Kattegat bevaren en het 

gebied heeft dan ook een rijke historie. Denk daarbij aan de Vikingen en aan het 

machtige Hanze-verbond uit de Middeleeuwen. 

Doel van de reis is het Zweedse Göteborg of het Deense Alborg. Beide steden liggen aan 

het Kattegat. Het Kattegat is de zeestraat tussen Zweden en Denemarken en maakt deel 

uit van de verbinding tussen de Noordzee en de Oostzee. Het is een prachtig en 

uitdagend zeilgebied. De naam Kattegat is afkomstig van Nederlandse zeelieden en 

betekent ‘nauwe doorgang’. De naam wordt internationaal gebruikt, ook in 

Scandinavische talen. 

De route van en naar het Kattegat verloopt via de Grote Belt, Kleine Belt en het Øresund. 

Afhankelijk van de wind zoek we een passende route. Mogelijke havens zijn Kopenhagen, 

Middelfart, Sønderborg, Svendborg. Maar er zijn ook ontelbaar mooie ankerplekken te 

vinden op de route. 

 

Inbegrepen in de reissom: 

- Verblijf in een tweepersoonshut met douche en wc 

- Beddengoed en handdoeken 

- Volpension aan boord 

Niet inbegrepen in de reissom: 

- Transferkosten (kosten van en naar het schip) 

- Drankjes, m.u.v. koffie, thee en water 

- Reis- en annuleringsverzekering 
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Tallship Artemis 
 

De driemastbark Artemis is een prachtig staaltje zeevaarttraditie. Het schip is in 1926 

in Noorwegen gebouwd voor de walvisvaart en later ingezet als vrachtschip tussen 

Azië en Zuid-Amerika. Sinds 2001 zeilt de Artemis weer op Europese wateren tot 

meerdere eer en glorie van de Nederlandse zeilvloot! 

Het Friese Tallship Company kocht eind vorige eeuw de Artemis en bouwde haar met 

veel liefde en gevoel voor detail terug naar een verbluffend fraai zeilschip. De masten 

zijn vierkant getuigd, kenmerkend voor een bark. Onovertroffen is de aanblik van de 

driemaster op volle zee.  

 

SCHIP DATA 

Scheepstype: Driemastbark 

Bouwjaar: 1926 

Hutaccommodatie: 32 pax 

Lengte: 59 m 

Breedte: 7,0 m 

Diepgang: 3,5 m 

Tonnage: 321 ton 

Hoofdmast: 31 m 

Zeiloppervlak: 1050 m² 

 

FACILITEITEN 

16 comfortabele hutten met 

douche en toilet. De hutten 

zijn voorzien van een 

stapelbed 

Alle vertrekken met centrale 

verwarming en 

airconditioning 

Grote sfeervolle salon met 

bar 

Behaaglijke deksalon 

Gezellig tussendek met 

meubilair 
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