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 PLANNING 2015 
 
 
The Pacific Ring of Fire (met 8 actieve vulkanen) 

Nieuw  Zeeland  –  Vanuatu 18 april – 23 mei 2015 

We vertrekken uit de Whangarei met nog een tussenstopje in 

de Bay of Islands (om afscheid te nemen).  Voor de eerste 

lange etappe na een stop van een half jaar in Nieuw Zeeland. 

Op weg naar Vanuatu. Het is meteen een etappe met 1000 

zeemijlen. Dus je moet wel van zeilen houden! Deze etappe 

neemt 5 weken in beslag dus we hebben tijd genoeg voor 

zowel Nieuw Zeeland als Vanuatu. Uiteraard is het wachten 

op een goed ‘weather window’ om te  vertrekken. 

Vanuatu ligt op de ‘Pacific Ring of Fire’. Het is een gebied 

waar jaarlijks vele aardbevingen en vulkaanuitbarstingen 

plaatsvinden. De tektonische platen in dit gebied bewegen 

eigenlijk constant. De vulkanen van Vanuatu worden 

beschouwd als de meest spectaculaire van de wereld! De 

bekendste, de Yasur vulkaan op het eiland Tanna, wordt 

veel bezocht, per dag wordt er gekeken of het veilig 

genoeg is. Hij is al 800 jaar actief! Captain Cook schreef er 

al over in zijn scheepsjournaal!  

De eilandengroep bestaat uit ruim 80 eilanden. Buiten de 

spectaculaire vulkanen kun je hier ook   genieten van de 

azuurblauwe zee, mooie witte stranden met palmbomen. De 

bewoners zijn trots op hun eilanden. Ze hebben weinig 

bezittingen. Hun leven speelt zich voornamelijk af in hun dorp 

of op zee. Ze zijn misschien arm maar er is bijna geen gelukkiger 

volk te vinden. Overal zie je lachende gezichten. Overal wordt je 

met open armen ontvangen. Ik las een uitspraak die ik erg mooi 

vond: “Als Vanuatu de kroon op de Stille Zuidzee is, dan zijn 

haar bewoners de Diamanten!” 

Kort samengevat: Een bijzondere zeiletappe, met vele facetten! 

  



2 
 

Een waar paradijs zonder luxe! 

Vanuatu  –  Soloman eilanden 23 mei – 13 juni 2015 

Uiteraard blijven we met jou een poosje op Vanuatu bij de 

vuurspuwende vulkanen! Opstappen op zo’n bijzondere plek op 

aarde. In de reisbeschrijving ‘de Pacific Ring of Fire’ lees je meer 

over Vanuatu, de eilanden, vulkanen en haar vriendelijke 

bevolking. 

Het tweede gedeelte van de reis speelt zich af op zee. We hebben zo’n 800 zeemijlen te overbruggen 

om de Solomon Eilanden te bereiken. Deze eilandengroep bestaat 

uit 6 grote eilanden en bijna 1000 kleine eilandjes! Het zijn geen 

luxe eilanden met grote resorts erop. Maar meer een back-to-

basic bestemming. Voor de mensen die van puur & natuur 

houden. 

Het is wel een lange vliegreis om deze eilanden te bereiken (via 

Nieuw Zeeland of Australie). Maar het zijn  bestemmingen waar 

niet veel toerisme is! Het is deze reis dubbel en dwars waard. 

 
 
Op weg naar het land van ‘Tante Lien’ 

Solomon eilanden  –  Indonesië (Kupang of Saumlaki) 13 juni – 11 juli 2015 

Een etappe voor de echte zeezeiler of iemand die gewoon van de zee houdt. Dit is   de langste etappe 

van de Full Circle in 2015! We varen een tocht van 2200 

zeemijlen. De etappe start op de Solomon eilanden. Back-to-

Basic-Eilanden zonder veel luxe. Voor meer informatie lees je de 

reisbeschrijving ‘Een waar paradijs zonder luxe!’ 

We zeilen ten zuiden van Papoea Nieuw Guinea  door de Torres 

Strait. Een gebied van relatief ondiep water. De straat is 

ongeveer 150 km breed en 

hoort bij Australië. In 

principe varen we in één keer door naar het ‘Land van Tante 

Lien’. De eerste stop zal zijn op Kupang of op het noordelijker 

gelegen eiland Saumlaki. Daar gaan we heerlijk bijkomen en de 

nieuwe indrukken van het land van ‘Tante Lien’ op ons inlaten 

werken. Dit is het authentieke Indonesië! We verheugen ons ook 

op de heerlijke keuken! 

 



3 
 

Reis door het authentieke Indonesië 

Kupang of Saumlaki  - Bali 11 juli – 1 augustus 2015 

Indonesië! Deze archipel telt meer dan 17.000 eilanden! Geen 

wonder dat het landschap heel divers is! De eindbestemming van 

deze bijzondere etappe is Bali. Maar voordat we daar aankomen 

doen we het authentieke Indonesië aan en zeilen onder andere langs 

Timor en Flores. We komen op plekken waar je nog nooit van hebt 

gehoord wat niet door het toerisme is ontdekt  en genieten van de Indonesische gastvrijheid, het 

lekkere eten en de bijzondere cultuur. We kunnen er zoveel over schrijven, maar misschien moet je 

het zelf maar komen ervaren! 

 
 
Indonesië, net even anders 

Bali – Lombok - Gili Eilanden – Bali  1 augustus t/m 5 september 2015 per week te boeken! 

Bali is een van de meest geliefde vakantiebestemmingen van 

Indonesië. Het wordt ook wel het eiland van de duizend 

tempels genoemd. 

Natuurlijk zeilen we 

naar de diverse 

ankerplekken waar je 

kunt zwemmen, 

duiken en snorkelen. 

Lovina staat bekend om de dolfijnen, misschien kunnen wij ze 

ook spotten! Er valt genoeg te zien en te beleven. Een tripje 

naar het kunstenaarsdorpje Ubud is een must! Daar kun je heerlijk tussen de rijstvelden (sawa’s) 

door wandelen.  

We maken we een zeiltrip naar Lombok en de Gili Eilanden dat 

ongeveer op een dag zeilen ligt. Lombok is minder toeristisch dan 

Bali. Hou je van een uitdaging dan is een hike (met een gids)naar 

de Vulkaan Gunung Rinjani  met een enorm kratermeer een 

aanrader. Het uitzicht is 

adembenemend! De Gili 

eilanden zijn leuke idyllische bounty eilanden met witte 

zandstranden waar je prima kunt snorkelen en duiken. De 

kans dat je schildpadden ziet is groot. Er is geen vervoer op 

de eilanden, je kan je verplaatsen met paard en wagen, de 

fiets of de benenwagen. De eilanden zijn niet groot dus dat 

is prima te doen. 
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Alle ingredienten zijn aanwezig voor een ontspannen relaxte vakantie.  Dan hebben we he nog niet 

gehad over het heerlijke eten en de geweldige massages! 

 

Apies kijken...... Echte Oerang Oetans 

Bali – Borneo   5 – 19 september 2015 

Deze 2-weekse reis heeft veel in petto! Een paar dagen 

doorbrengen op Bali is natuurlijk geen straf. Vanaf Bali 

zeilen we direct of via KarimunJawa. Bij het ‘googlen’ 

naar deze eilanden groep stond er:  “Eén van Indonesië’s 

best bewaarde geheimen”..... Misschien toch maar een 

tussenstop maken! Dan wordt de afstand van 550 

zeemijlen mooi in tweeën gedeeld! Aangekomen  op 

Borneo ankeren we ergens bij de Kumai Rivier. 

Daarstappen we van de ene boot in de andere boot, een Klotok (een gemotoriseerde houseboot)  die 

je door het National Park vaart. De kans dat je krokodillen, 

otters, makaken, neusapen en prachtige vogels ziet is groot. 

Maar het doel van deze trip zijn de Oerang Oetans! Het 

Tanjung Puting National Park was het eerste park waar men 

de oerang oetan ging beschermen. Er zijn 3 rehabiliteits-

centra waar de apen worden voorbereid op een leven in de 

jungle. Je hebt kans de oerang oetans in het wild te zien. 

Maar heel uniek is het voederen wat een waar spektakel 

schijnt te zijn. Je kan lang genieten van deze bijzondere dieren die zoveel op mensen lijken want het 

is een meerdaagse trip!  

 
Apies kijken...... zeilen en bijkomen! 

Borneo  - Singapore  19 september – 10 oktober 2015 

Lees in ‘Apies kijken...... Echte Oerang Oetans’ over de 

bijzonder meerdaagse trip op de rivier naar de oerang 

oetans. En bijzonder start en waarschijnlijk het 

hoogtepunt van je vakantie! Borneo heeft meer te 

bieden.  

We houden het weer in de gaten om een mooie 

periode (weather window) te kiezen voor de oversteek 

naar Singapore. Onderweg komen we nog wat eilanden tegen waar we kunnen stoppen en uitklaren 

en afscheid moeten nemen van Indonesië. 
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De aanloop van Singapore is druk door het vele 

vrachtverkeer wat er vaart. Dat is wel weer 

wennen na die lange tijd van zeilen in zulke 

afgelegen gebieden. Zullen we na deze trip kijken 

of de luxe Raffles Marina een plekje heeft voor de 

Full Circle? 

 

 
Land & Stedentrip in 1! 

Singapore 10 – 17 oktober 2015 

Hou je eigenlijk niet van zeilen en wil je toch je vakantie eens doorbrengen op de Full Circle? Of wil je 

gewoon eens op een andere manier van Singapore genieten. Dan is dit een uitstekende trip voor jou! 

Als je van shoppen houdt is dit de bestemming voor jou maar ook qua cultuur heeft Singapore veel te 

bieden! Je kunt er makkelijk een week zoetbrengen maar je kan deze week ook combineren met de 

etappe ‘A great way to 

sail’. Dan heb je 2 in 1! 

Singapore en Maleisië. 

Voor de beschrijving van 

Maleisië kijk je bij de 

etappe ‘Reizen in een 

smeltkroes van culturen’.  

 

 
A great way to sail 

Singapore – Maleisië  17 – 31 oktober 2015 

Jouw reis begint in Singapore. Een paar dagen in 

Singapore en dan hijsen we de zeilen voor Maleisië. 

Eigenlijk is deze week te kort en raden we je aan om 

deze trip met de week hiervoor of hierna te 

combineren! 

Maleisië is een veelzijdig vakantieland. 

Vanzelfsprekend zijn er leuke eilanden om te 

bezoeken. Denk aan Pankor, Penang en in het noorden 

Langkawi zijn de meest bekende. We kunnen ook de ‘andere kant’ op zeilen richting Tioman Island. 
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In combinatie met 1 of 2 weekjes zeilen kun je ook de rest van Maleisië ontdekken. Het is een land 

dat makkelijk te bereizen is. En er is zoveel te zien;  

moderne (Kuala Lumpur)- en oude steden (Melakka), je 

kunt een jungletocht maken in de Taman Negara. Een must 

is de Cameroon Highlands (heel Engels) waar het heerlijk 

koel is door de hoge ligging en je een tour kunt maken naar 

de theeplantages. Monique is al verschillende keren in 

Maleisië geweest en helpt je graag  een route uit te 

stippelen. Wij willen zelf ook veel van het land zien dus we 

kunnen ook samen zeilen & ontdekken! Genieten van deze 

smeltkroes van verschillende culturen. Neem contact met ons op voor een Reis op Maat! 

 

 
Reizen in een smeltkroes van culturen 

Maleisië 31 oktober –21  november 2015 (2 weekse reis, 1 weekse reis) 

Maleisië is een veelzijdig vakantieland. 

Vanzelfsprekend zijn er leuke eilanden om te 

bezoeken. Denk aan Pankor, Penang en in het 

noorden Langkawi zijn de meest bekende. We 

kunnen ook de ‘andere kant’ op zeilen richting 

Tioman Island. 

In combinatie met 1 of 2 weekjes zeilen kun je ook 

de rest van Maleisië ontdekken. Het is een land dat makkelijk te bereizen is. En er is zoveel te zien 

moderne (Kuala Lumpur)- en oude steden (Melakka), je kunt een jungletocht maken in de Taman 

Negara, een must is de Cameroon Highlands 

(heel Engels) waar het heerlijk koel is door de 

hoge ligging en je een tour kunt maken naar 

de theeplantages. Monique is al verschillende 

keren in Maleisië geweest en helpt je graag  

een route uit te stippelen. Wij willen zelf ook 

veel van het land zien dus we kunnen ook 

samen zeilen & ontdekken! Genieten van deze 

smeltkroes van verschillende culturen. Neem 

contact met ons op voor een Reis op Maat! 
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Best of 2 worlds! 

Maleisië – Thailand 21 - 28 november 2015 

Een superreis met een beetje van Maleisië en een beetje van 

Thailand of iets meer van één van beiden. Je zegt het maar! De 

gast is koning op de Full Circle! Je hotel ligt klaar bij Langkawi. 

Via mooie ankerplekken bij Langkawi  zijn we klaar voor weer 

een ‘nieuw’ land: Thailand! Een land met vele mogelijkheden 

voor zeilers!  Er is een 

enorme varieteit aan 

landschappen, de 

afstanden tussen de eilanden zijn niet groot en er zijn veel 

ankerplekken.  Dus samen met jou buigen we ons over de 

zeekaarten om een route uit te stippelen in ‘het land van de 

Glimlach’! Ik roep maar wat namen: Koh Pi Pi, Phuket, Krabi, 

Kho Rok Nok...... Elk eiland heeft zijn eigen verhaal en 

mogelijkheden... teveel om op te noemen. En vind je het 

ergens helemaal geweldig dan blijven we toch gewoon een paar dagen liggen! Relaxen, zwemmen, 

wandelen, lezen, snorkelen. Zeg nou zelf, meer heb je toch niet nodig om tot rust te komen? 

 

Zeilen, Cultuur, Natuur in het land van de Glimlach 

Thailand  28 november –januari 2016 per week te boeken! 

Thailand! Een land met vele mogelijkheden voor zeilers!  Er is een 

enorme varieteit aan landschappen, de afstanden tussen de eilanden 

zijn niet groot en er zijn veel ankerplekken.  Dus samen met jou buigen 

we ons over de zeekaarten om een route uit te stippelen in het land 

van de Glimlach!  Ik roep maar wat namen: Koh Pi Pi, Phuket, Krabi, 

Kho Rok Nok......  Elk eiland heeft zijn eigen verhaal en 

mogelijkheden... teveel om op te 

noemen.  En vind je het ergens 

helemaal geweldig dan blijven we 

toch gewoon een paar dagen liggen! 

Relaxen, zwemmen, wandelen, 

lezen, snorkelen. Zeg nou zelf meer 

heb je toch niet nodig om tot rust te 

komen? 

De prijzen voor deze reizen zijn te vinden in de PDF Reisplanning Full Circle 2015. 
Prijs per persoon (inclusief food & beverage aan boord, mooring-en havengelden, brandstof). Echter exclusief 
vliegreis en vervoer ter plaatse (en extra kosten zoals excursies, duikcursus etc.) 


