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Zeilen in Griekenland

Leuke dingen!

De herfst is gestart, uitzicht op de winter… donkere tijden…
En dan is er in de wereld ook nog eens heel wat loos. En tot overmaat van ramp wordt er ook nog getornd aan onze 5 december
Piet! Kortom: laten we denken aan leuke dingen zoals vakantie,
gezellig samenzijn, zeilen en zon! En dat doen jullie zo blijkt!
De eerste boekingen voor 2015 zijn al weer een feit.
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Maximale vroegboekkorting
bij boeking voor 5 december!
Bij boeking voor het heerlijk avondje op
5 december heb je recht op de maximale
vroegboekkorting.
Kijk op onze website voor de details.

Flottielje routes 2015
NIEUW: Flottielje ‘Take it all’ startdatum 16 mei
Deze nieuwe 3-weekse route leidt ons vanaf Lefkas via Corfu naar de
noordelijke eilanden boven Corfu. Via de westkust van Lefkas kiezen
we vervolgens voor een zuid oostelijke koers om daarna Zakynthos
als meest zuidelijke punt aan te doen. Daarna varen we via Argostoli
richting Fiskardo en zijn we weer bijna terug in Lefkas
Kortom: de naam ‘Take it all’ spreekt voor zich!
En natuurlijk ook weer zoals alle jaren:
Lefkas:
elke zaterdag
Zakynthos:
6 juni, 11 juli, 1 augustus, 12 september
Sail & Shop:
20 juni, 4 juli, 15 augustus, 29 augustus
Paxos:
30 mei, 25 juli
Indien er minder dan 4 boten deelnemen aan het flottielje Sail & Shop behouden we ons
het recht voor het flottielje Paxos te varen.

Vakantiebeurs
Ja, we staan er weer, lekker naar Utrecht: leuke beurs, leuke sfeer,
en vooral leuke mensen op onze stand! Jullie zijn welkom:
14 t/m 18 januari, Jaarbeurs Utrecht, Hal 8 standnummer A011.

Seizoen 2014
Dit seizoen voelde goed. We hadden alleen maar prettige, enthousiaste
en tevreden klanten. Dank daarvoor. Wij doen ons werk tenslotte ook
voor ons plezier en daar dragen jullie een hele belangrijke steen aan bij!

Vluchten Preveza
Binnenkort verwachten we de prijzen voor de vliegtickets op Preveza.
Wil je de tickets nu al vastleggen kijk dan op www.Transavia.com of
www.airberlin.com en boek rechtstreeks je reis naar Griekenland, maar
alleen als de prijs interessant is natuurlijk!

Winter voor de deur!

Crew 2015
Volgend jaar zijn we er weer: Mello, Nicole,
Frank, Ellen. Femke denkt er nog over na.
En als het ff kan zien we Casper en Manon
ook weer terug in het drukke hoogseizoen!

Terend op zonnige herinneringen, gaan we zodra we klaar zijn met
de bootjes weer richting Nederland, op naar vrienden en familie.
En met het heerlijk avondje, de kerst en de jaarwisseling voor de deur
heeft ook de donkere tijd zijn charme! En de rest van de wereld?
Niet te veel van aantrekken: gewoon samen aan leuke dingen
denken en samen leuke dingen doen!
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