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ZEILEN, 
WHISKY 
ÉN GOLF

Kunt u het zich voorstellen? De combinatie van zeilen en whisky wordt al hoog gewaardeerd, 

maar deze zomer kunt u meevaren met een unieke zeilreis waarbij de combinatie wordt 

verrijkt met golf. Of vraagt u zich, gezien de prachtige golfcourts die Schotland rijk is, 

misschien juist af waarom deze combinatie niet eerder is gemaakt? Grijp dan nu uw kans! 

Op 30 juli a.s. vertrekt tallship Thalassa voor een 8-daagse zeil/whisky/golf-reis vanuit de 

haven van het Schotse Troon.

ZEILEN, 
WHISKY 
ÉN GOLF

Nieuw concept
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‘Zeilen langs de ruige Schotse eilanden en de mysterieuze 

kusten van Noord-Ierland, gecombineerd met een ont-

dekkingstocht langs de geheimen van de Ierse en Schotse 

whisk(e)y. Thalassa biedt zeilende whiskyliefhebbers de reis 

van hun leven,’ schreef Marco Barneveld in 2010 lovend in 

Nautique. Met een glas whisky op het dek, de wind in de 

zeilen en gaan. Dat klinkt de liefhebbers vanzelfsprekend als 

muziek in de oren. De passagiers aan boord van de driemas-

ter Thalassa mogen actief meezeilen en zelf achter het roer 

staan. Aan boord is een whiskybar die de hele reis open is, 

met zo’n veertig soorten whisky van gewoon tot exclusief. 

Het merendeel is niet in Nederland te koop. En dan nu de 

combinatie met golf. De reis is een pilot, maar moet een 

‘snoepje’ zijn voor de whiskyliefhebber die ook van zeilen en 

golfen houdt. 

Tijdens de 8-daagse reis zijn er verschillende mogelijkheden 

om wereldberoemde distilleerderijen te bezoeken en om te 

golfen op een prachtige golfcourt. Uiteraard beslissen de 

passagiers zelf hoe zij hun dagen besteden. De reis wordt be-

geleid door whisky- en golfexpert Wim Wamelink, zeker geen 

onbekende in de whiskywereld! Hij zal de passagiers graag 

begeleiden tijdens de diverse excursies.

Na een welbestede dag komen de passagiers steeds terug 

aan boord van de Thalassa. Daar heeft de kok dan inmiddels 

de avondmaaltijd bereid: lamsvlees, sint-jakobsschelpen, 

oesters, langoustines of verse vis, vaak op de dag zelf gevan-

gen. Uiteraard worden de glazen gevuld met een bijpassende 

whisky. Loopt het water u al in de mond?

GEEN GOLFLIEFHEBBER?
Houdt u wel van whisky en van zeilen, maar eigenlijk niet 

zozeer van golf? Dan zijn er eigenlijk alleen maar meer moge-

lijkheden om met de Thalassa op reis te gaan. Zo zijn er nog 

plaatsen vrij op de whiskyzeilreizen van zaterdag 3 tot en met 

10 juni en van zondag 6 tot en met 13 augustus 2017.

WHISKYFESTIVAL VAN ISLAY
Het beroemde whiskyfestival van Islay kunt u in 2018 ook 

met een whiskyzeilreis bezoeken. De Thalassa vaart op vrijdag 

REISSCHEMA
Zondag 30 juli

Aan boord in Troon. 

De Thalassa zeilt naar Lochranza op Arran

 

Maandag 31 juli - Arran

Golf op Lochranza Golfbaan 9 holes met view

op Lochranza Castle van 10.00-13.00 uur

Arran distillery van 15.00-16.30 uur

 

Dinsdag 1 augustus

De Thalassa zeilt naar Port Ellen

 

Woensdag 2 augustus - Islay

Golf op Machrie Links Golfbaan 18 holes 

van 09.30-14.30 uur

Laphroaig distillery van 15.15-16.30 uur

Donderdag 3 augustus

De Thalassa zeilt naar Campbeltown

 

Vrijdag 4 augustus - Campbeltown

Golf op Machrihanish Links Champion course 

Golfbaan 18 holes (Benoemd tot de beste openingshole)

 van 09.00-14.00 uur

Springbank distillery van 14.30-16.00 uur

Zaterdag 5 augustus

De Thalassa zeilt terug naar Troon

Zondag 6 augustus

De passagiers gaan uiterlijk 10:00 uur van boord

THALASSA
Met z’n zestien zeilen, samen goed voor ruim achthon-

derd vierkante meter zeiloppervlak, is de barkentijn 

Thalassa een imposante verschijning. Onder ideale 

omstandigheden kan het schip een snelheid van dertien 

knopen bereiken.

De bouwers van het casco hadden oorspronkelijk een 

viskotter voor ogen. In 1980 ging het schip te water. 

Dankzij zijn slanke lijn en gestroomlijnde romp bleek 

het schip steeds als eerste op de visgronden aan te 

komen. Als viskotter heeft hij het vier jaar uitgehouden. 

Toen voer de Thalassa op een wrak en zonk. Eenmaal 

geborgen hebben de eigenaren, Arnold Hylkema en 

Jacob Jan Dam, hem in 1994 omgebouwd tot tallship.

Thalassa was een van de Griekse oergoden, bekend 

als “de vismoeder”, oftewel de moeder van al het leven 

in de zeeën. Thalassa wordt soms ook genoemd als de 

moeder van Aphrodite, de godin van de liefde, geboren 

uit het schuim van de zee.

Viskotter van oorsprong of niet, de Thalassa is een 

juweel van een schip.

25 mei 2018 vanaf Troon naar Islay. Wanneer u op zaterdag 

2 juni 2018 weer terugkeert in Troon, heeft u de kans gehad 

om de distilleerderijen van Lagavullin, Bruichladdich, 

Laphroaig, Ardbeg, Bowmore, Islay, Jura en Bunnahabhain te 

bezoeken. Op zondagochtend 3 juni gaan de passagiers van 

boord.

De zeilreizen met de Thalassa beginnen en eindigen in Schot-

land. Als deelnemer dient u zelf uw reis naar Schotland te 

regelen. Troon is vanuit Glasgow International goed bereik-

baar met de trein, het station ligt vlakbij de haven. Vanuit 

Glasgow Prestwick Airport bereikt u Troon met een taxiritje in 

ca. 15 minuten.

Kijk op www.whiskyzeilreizen.nl voor meer informatie.
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