Hallo allemaal

Het logistieke traject van Sunny Sailing

Weer even een korte nieuwsflits van Sunny Sailing.
We zijn net terug uit Giebelstadt, de werf van Bavaria Yachtbau.
De boten liggen er prima bij: de bimini’s in zonnig oranje zijn
geïnstalleerd: Een prachtig gezicht in de sneeuw en de vrieskou!
Hopelijk gaat het met jullie goed. Wellicht staat de wintersportvakantie voor de deur. Of wellicht houden jullie de hand op de
knip voor andere plannen. In deze korte
nieuwsbrief iets over
onze plannen!

De jachten staan klaar voor transport. Alle apparatuur is door
Marnix ingebouwd. Het tuigen en vaarklaar maken gebeurt in
Slovenië. Op 14 en 15 februari jl. zijn de bimini’s geïnstalleerd.
Normaal gesproken deden we dat in Griekenland. Maar we willen
goed voorbereid zijn omdat we het druk krijgen. We hebben nu
11 ‘oude boten’. Die zijn al in Griekenland aanwezig. En we hebben 7 nieuwe boten! Dat betekent dus werk aan de winkel in de
maanden maart en april.

Groet, Frank en Ellen

Personeel!!
We krijgen er dit jaar versterking bij: Pim en Joyce.
Hij, 42 jaar, zij 34 jaar, nemen deel aan de heenreis van Slovenië
naar Griekenland als bemanning op de Sunny Six. Ze zijn in
goed gezelschap van Marnix. Marnix heeft inmiddels een job
gevonden bij Sunrise in Kroatië, natuurlijk ook als flottieljeleider.
Hoe kan het ook anders! We wensen Marnix heel veel succes!
Pim en Joyce laten een rijk leven in Nederland achter om het
roer geheel om te gooien. Sleutelwoorden zijn ‘een ander leven
in een prachtige omgeving onder de zon’. Ze hebben al twee
keer bij ons gevaren, hebben zelf lang een eigen boot gehad in
Nederland. Pim is instructeur geweest. Kortom: alle ingrediënten
voor een vrucht-bare samenwerking zijn aanwezig!
Ook Pim en Joyce wensen wij succes in het nieuwe leven!

Rondje Peleponissos
Het rondje Peleponissos gaat definitief door! Je kunt de hele
tocht meemaken maar je kunt ook besluiten om 2 weken te
varen. Je kan kiezen voor de periode van 6 mei tot 20 mei.
Dan zeil je van Lefkas naar Athene. Andere mogelijkheid is
20 mei tot 3 juni. Dan maak je het traject mee van Athene naar
Lefkas. Heb je hier zin in maar kun je
geen vrienden vinden die ook vrij
kunnen krijgen?
Meezeilen op het moederschip kan
ook! Vraag ons of je agent naar de
mogelijkheden.

Kanaal van
Corinthe

We zijn samen met Pim en Joyce en onze adviseur Maurice van
Striennaar boot Düsseldorf geweest, gewoon een gezellige dag!
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Beurzen
London Boatshow

Onze plannen op korte termijn
5 tot 15 januari

We hebben met veel plezier op de stand gestaan van Yachtsun
Holidays. Deze samenwerking betekent dat we ook een zondagstart hebben. Omdat we nu met twee stellen zijn, is dat praktisch
prima realiseerbaar.

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
Frank wel tegen.

Op 28 februari vertrek ik (Ellen) met Marnix al weer richting
Slovenië. Daar komen de eerste 4 boten vroeg in de ochtend op
1 maart aan. De volgende 3 boten arriveren op vrijdag 3 maart.
Op dat moment moet er nog heel wat gebeuren: van dinghies
oppompen tot motorsteuntjes op de beste plek monteren, van
jachthaven betalen tot boten aanleggen. In de haven van Isola is
sprake van een verval van 1,5 meter dus daar moet ook rekening
mee gehouden worden! Op vrijdag 10 maart arriveren de meeste
schippers om aan te monsteren.
Op 12 maart is het dan zover: op naar Griekenland!
Op dat moment pak ik simpelweg de ferry van Venetië naar
Igoumenitsa, niet zo spannend dus.

Heb je vragen of heb je plannen voor het komende zomerseizoen, richt je dan tot je agent of tot
ons rechtstreeks.

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