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Zeilen in Griekenland en Turkije

De Kerst en de jaarwisseling staan weer voor de deur:

tijd voor familie, vrienden, veel binnen zitten! Hopelijk hebben
we de mogelijkheid om ook tijd buiten door te brengen.
Want van binnen zitten wordt uiteindelijk niemand gelukkiger.
Zo is het toch? En ja, waar wordt je wel gelukkiger van?
Dat laten we aan jullie over!

Zeilen? Ik kan niet zeilen!
Om ook niet-zeilers eens te laten genieten van al het moois op
onze aardkloot: huur een boot vanaf Lefkas en krijg er in de
maand juni gratis een schipper bij. Spreekt deze boodschap
voort bij vrienden en familie!

Schipper ahoy!
Voor alle goed zeilende schoolverlaters die het zien zitten
om vanaf ½ maart t/m eind oktober in Griekenland onder de
mensen te zijn. Schroom niet en stuur je serieuze c.v. naar:
info@sunnysailing.nl. Houd er rekening mee dat je echt
wel moet werken, maar wel in de
Griekse zon (pffff, heet!).
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Zeilen in Griekenland en Turkije
Zeilende stellen ahoy!
Ben je een jong zeilend stel of ken je een koppel dat het binnen
zitten zat is, dat een andere koers wil gaan varen, dat de bakens
wil verzetten maar ook wel wat tegenwind kan verdragen? Sunny
Sailing is op zoek naar (echt)paren tussen de 25 en 40 jaar die hard
kunnen werken en graag iets nieuws ondernemen in het buitenland.

Zin in avontuur?
Ga voor Sunny Adventure! In een oriëntaalse omgeving maak je
kennis met de verschillende takken van watersport (kanoën, zwemmen, zeilen, parasailen) maar kom je ook aan je trekken als “landrot”. Als je het buiten zijn zat bent ga je lekker uitzweten en relaxen
in een Turkse Hamam! Sunny Sailing; Van alle markten thuis.

Dagje uit?
Bezoek onze stand op de vakantiebeurs in Utrecht, standnummer D048 hal 7, 9 t/m 13 januari. We staan natuurlijk ook weer
op de HISWA in Amsterdam: 6 t/m 10 maart. Welkom!

Voor nu:
Gezellige Kerstdagen, hopelijk geen regen, liever een pak
sneeuw. En voor nieuwjaarsdag: naar buiten waar de vogeltjes
fluiten, het goede voornemen in donkere en koude tijden.
We wensen jullie een zonnig en licht 2013!

Sunny Sailing
Frank & Ellen
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