Hallo vakantiegangers!

NIEUW: Rondje Peleponissos

Tijd blijkt elke keer weer een abstract maar toch ook zo’n
concreet gegeven; Een vakantie verder, een seizoen verder, een
jaar verder, Sinterklaas is al weer voorbij en de kerstboom prijkt
in huiskamers. Voor jullie lijkt de vakantie in de Ionische Zee
natuurlijk al weer een tijd geleden. Frank en ik zijn zelf pas een
week of 6 terug. Voor ons is de herinnering dus wat verser. Maar
desalniettemin zijn wij al weer druk met het volgende seizoen. En
dan blijkt dat wij niet de enige zijn die bezig zijn met 2006. Heel
veel mensen zijn ook al weer druk met hun volgende vakantie.
We kregen van veel mensen in de afgelopen 2 seizoenen de
vraag om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen binnen Sunny Sailing. Bij deze; Een zonnige nieuwsbrief in
deze koudere decemberdagen
omdat er genoeg te melden valt!

In 2006 bieden we een speciaal flottielje aan. Onze agenten
weten er alles van: het rondje Peloponissos. Vanaf 6 mei vaart
het flottielje in 2 weken naar Athene om vervolgens de volgende
twee weken via het kanaal van Corinthe weer terug te zeilen
naar Lefkas. Natuurlijk is voor deze tocht wat meer ervaring
vereist. Op het moederschip kun je ook boeken als meezeiler.
Misschien heb je daar zelf wel interesse in. Maar als vrienden,
kennissen of familieleden in praktijk willen leren zeilen, zijn ze
natuurlijk ook van harte welkom. Frank en ik hebben deze
speciale trip in 2001 maar ook in 2002 gemaakt. Dat dit een
bijzondere tocht is, weten wij dus uit eigen ervaring!

Dank voor jullie komst, hele fijne
kerstdagen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Groet, Frank en Ellen

Nieuwe boten
Sunny Sailing breidt in 2006 de vloot uit met 7 nieuwe Bavaria
jachten. Naast de 32, 36, 38 en 42, zijn nu ook de nieuwe 30, 33,
37 en 39 foot beschikbaar. Hiermee telt de vloot totaal al weer
17 verhuurbare jachten. Onze agenten zijn op de hoogte van de
nieuwe prijzen. Maar natuurlijk kun je ook alles ook vinden op
betreffende websites.

De nieuwe Bavaria 37

De Route
Het eerste gedeelte richting Athene is ongeveer
350 zeemijl (6 mei – 20 mei)
Het tweede gedeelte van de route, terug richting Lefkas
is ongeveer 250 zeemijl (20 mei – 3 juni)

Het logistieke traject van Sunny Sailing
De 7 nieuwe jachten staan momenteel op het parkeerterrein van
Bavaria Yachtbau te Giebelstadt. Wij brengen alle inventaris (van
kopje tot dekbed, van stootwil tot ankerketting) met auto en aanhanger in de winterperiode daar naar toe. Marnix doet de technische installatie van apparatuur zoals de marifoon, gps, etcetera.
De boten gaan vervolgens eind februari op transport richting
Slovenië. We hebben een club schippers bij elkaar die de boten
vanaf 12 maart over gaat zeilen van Izola naar Lefkas. Voor deze
tocht wordt 2 weken uitgetrokken. Een spannend avontuur voor
de echte zeezeiler.
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Dag 1/ 25 mijl:
Dag 2/ 22 mijl:
Dag 3/ 23 mijl:
Dag 4/ 23 mijl:
Dag 5/ 49 mijl:
Dag 6/ 25 mijl:
Dag 7/60 mijl:
Dag 8
Dag 9/ 10 mijl:
Dag 11/ 38 mijl:
Dag 12/ 19 mijl:
Dag 13/ 12 mijl:
Dag 14/ 23 mijl:
Dag 15:

Fiskardho
Poros.
Zakinthos stad
Katakolon
Pilos
Koroni
Elafonisos
Rustdag
Yerakas
Ermioni
Poros
Perdika
Athene
Rustdag
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Dag 16/ 18 mijl:
Dag 17/19 mijl:
Dag 18/ 9 mijl:
Dag 19/ 30 mijl:
Dag 20/ 23 mijl:
Dag 21/ 21 mijl:
Dag 22/ 27 mijl:
Dag 23/ 34 mijl:
Dag 24/ 20 mijl:
Dag 25/ 12 mijl:
Dag 26/ 21 mijl:
Dag 27/ 10 mijl:
Dag 27/ 10 mijl:

Aegina
Epidravos
Korfos
Kiato
Andikira
Galaxdhi
Nisos Trizonia
Mesolonghi
Nisos Petalas
Astakos
Sparthagori
Lefkas
Lefkas

Yachtinvestment
Een aantal jachten in onze vloot zijn aangeschaft met investeerders. Denk je dat dit mogelijk iets voor jullie is, vraag dan onze
folder aan. Doe dat even via ons mailadres:
info@sunnysailing.nl

Bedankt!
Veel adverteren doen we niet, ook onze website wordt maar sporadisch gevonden. Maar toch willen we melden dat Sunny Sailing
dankzij enthousiaste klanten dit jaar al heel veel redactionele
aandacht heeft gehad: de Gelderlander, de Waterkampioen,
Griekenland Magazine. Hiervoor onze dank aan betreffende mensen. Binnenkort komt er ook een artikel van Sunny Sailing in het
glossy magazine van onze importeur Holland Sailing. Daarvoor
onze dank aan Han Tijbout.

Beurzen
Vakantiebeurs

8 tot 15 januari

Altijd erg leuk om in vakantiesferen terecht te komen. Op deze
beurs vind je agenten die ons vertegenwoordigen. We zijn hier
zelf niet “live” aanwezig zijn omdat deze beurs voor een gedeelte
samenvalt met de London Boatshow

London Boatshow

5 tot 15 januari

We werken sinds kort samen met een Engelse agent. Deze
agent heeft een stand op de London Boatshow. Frank en Ellen
versterken voor een aantal dagen de standbemanning.

Boot Dusseldorf

21 tot 29 januari

Op Boot Dusseldorf staan we helaas niet maar natuurlijk gaan
we daar zelf wel minimaal een dag rondsjouwen!

De Hiswa

28 februari tot 5 maart

Op de Hiswa staan we net zoals vorig jaar weer op de stand van
een van onze agenten. Dus als je de Hiswa bezoekt, kom je ons
waarschijnlijk wel tegen.
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Heb je vragen of heb je plannen,
richt je dan tot je agent of tot
ons rechtstreeks.
Nogmaals goede kerst en
een zonnig en gezond 2006!
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