Single Malt Expedition
Segla med på en eller flera etapper på denna populära tur som bjuder på havssegling med vaktgång
dygnet runt, tidvattennavigering, naturupplevelser och god whisky. Segling är för dig som sätter
naturupplevelser högt på listan och som vet med dig att du klarar några dygn under segel även om
det blir lite blåsigt. Förutom Nordsjön seglar vi Caledonian Canal, Hebriderna och norra Skottland
med Orkney. Var med hela segling eller välj den del eller de delar som passar just dig.

Beskrivning av seglingen
Den4 maj 2019 lägger Celeste loss från Långedrag med
kurs västerut mot Skottland.
Vi styr ut över Kattegatt och Skagerrak mot Nordsjön.
Överseglingen till Skottland bjuder på utmaningar med
vanligtvis västliga vindar.
Efter några dygn dyker det skotska grönskande
landskapet upp. Vi går in i Moray Firth, bukten vid
Speyside, och lägger till i Inverness. Här ägnar vi några
dagar till att besöka destillerier i Speysideområdet. Efter
detta lägger vi loss och går igenom Caledoniankanalen,
korsar sjön Lochness och gör ett stopp i Fort Augustus. I
slutet av kanalen lägger vi till i Fort William nära byn
Corpach som ligger vid foten av berget Ben Nevis. Här
besöker vi Ben Nevis Destillery och seglar därefter ut till
Oban för ett besök på Oban Destillery.
Seglingen går vidare till öarna Jura och Islay med besök på
bland andra Ardbeg, Caol Ila och Lagavulin Distillery. Vi
styr vidare upp genom inre Hebriderna till ön Mull och
om vädret tillåter ut till St Kilda. Vi lämnar Hebriderna
akter om oss och seglar öster mot Orkney för besök på
Highland Park och historiska platser som Ring of Brodgar.
Nordsjön väntar och det är dags att segla tillbaka till
Sverige och Långedrag.

Rutter
Du kan segla med hela turen för den ultimata upplevelsen
eller välja någon eller kanske flera rutt/er enligt nedan.
4-25 maj: Långedrag – Långedrag – Pris 25 000 kr
4-13 maj: Långedrag – Oban – Pris 9 000 kr (BLÅ + RÖD))
8- 13 maj Inverness - Oban – Pris 9 000 kr (RÖD)
13-19 maj: Oban – Tobermory – Pris 9 000 kr (GUL)
19-25 maj: Tobemory – Långedrag – Pris 9 000 kr (GRÖN +BLÅ)

FAKTA OM SEGLINGEN SINGLE MALT EXPEDITION

Båt: Farr 65r Celeste of Solent
Start/Slut: Långedrag. Vi träffas på båten kl. 09:00
den 4 maj och beräknar vara tillbaka ca 15:00
den 25 maj. Önskar du vara med på en av rutterna
mönstrar du på och av angivet datum på respektive
plats.
Max antal deltagare: Tolv personer (plus besättning)
Besättning : Bengt Tarre och Jens Bengtström
Övrigt: Alla hjälps åt med alla sysslor ombord, såväl
segling som navigation och matlagning m.m. Det är
viktigt att komma ihåg att segling sker på naturens
villkor. Vår besättning väger alltid in hur personerna
ombord mår och hur hög kunskapsnivån är. Havssegling
kan vara påfrestande vid tufft väder. Vår besättning
sätter alltid säkerheten främst. Detta innebär till
exempel att planerad rutt kan ändras, för att garantera
säkerheten eller skapa en bättre upplevelse. Med andra
ord; vädret styr, vilket gör att vi måste reservera oss för
ändringar under seglatsen.
Båten : Farr 65 r Celeste är en härlig havs-/kappseglare
med all tänkbar säkerhets-, trivsel- och navigationsutrustning ombord. Hon är registrerad i det brittiska
skeppsregistret med högsta säkerhetsklassning och
godkänd för 16 personer vid oceansegling. Hon
bemannas alltid med en internationellt certifierad
besättning som har kaptensutbildning för mindre
kommersiella fartyg (Master of Yacht).

Detta ingår ej:
–
–
–

Proviantkostnader delas mellan alla deltagare.
Mat i land betalar var och en för sig.
Driftkostnader delas mellan alla deltagare.

Kostnaden för proviant ombord samt drift-, hamn- och
hyrbilsavgifter etc. Eventuellt över-/underskott delas
mellan deltagarna.
Förslag till utrustningslista:: Regnställ, stövlar,
mössa/sydväst, jacka, vantar, halsduk, seglarställ,
underställ, sockor, tröjor, byxor, shorts, båtskor (ej svart
sula), promenadskor, sovsäck/lakan, örngott (kudde
finns ombord), toalettartiklar, solskydd, solglasögon,
öronproppar (för lugnare sömn), personlig medicin, pass,
pannlampa (med rött ljus), ID-kort, försäkringsbevis,
pengar och bank-/kreditkort. Glöm ej att kontrollera din
olycksfallförsäkring och packa i mjuk väska (ej resväska).
För hyra av seglarställ – kontakta oss.
Finns ombord: Flytvästar, livselar och skeppsapotek.
Vi reserverar oss för ogynnsamma väderförhållanden och
ändringar utanför vår kontroll! Innan du anmäler dig till
våra seglingar, läs gärna igenom våra resevillkor

