Het is al weer oktober. De zomer zit er op, ook voor Griekenland.
Het is najaar. In Griekenland was het soms te heet, te droog.
In Nederland bleef de echte zomer uit. Hopelijk krijgen we
volgend jaar een mooie zomer, maar wat lijkt dat nog ver weg!
We kijken terug, we blikken vooruit. We hebben herinneringen,
we hebben een toekomst. Bij een toekomst horen plannen.
Maak dus plannen. Want wie kent de uitdrukkingen niet:
‘dan vis je achter het net’, ‘van uitstel komt afstel’, ‘nooit
geschoten is altijd mis’, ‘je leeft maar een keer’, ‘voordat
je ‘t weet is het te laat’, ‘beter laat dan nooit’, etc. etc.

En wat dacht je van ‘op de
plannen vooruit lopen’?
Niet fantaseren, gewoon doen!
Groet, Frank & Ellen

Nieuwe boten!
Bavaria komt met een nieuwe lijn en wij in 2008 dus ook:
een nieuwe 31, 34 en 38 foot. ‘Stilstand is achteruitgang’
wordt vaak gezegd. Daar houden wij het op!

Flottielje routes 2008: NIEUW KORFU
Volgend seizoen gaan we richting Korfu. Wil je na Lefkas iets
anders onder de zon zien, dan is dit de kans! Ga je 1 week, dan
zie je allemaal nieuwe plekken. Heb je 2 weken is de route een
combinatie van vertrouwde en nieuwe plekken. Voor de koers
richting noorden heb je wel wat meer ‘zeebenen’ nodig: minder
land, langere afstanden over open water. De 2-wekelijkse
Zakynthos route wordt ook weer gevaren. In 2007 hebben we het
schilpadden eiland 4 x aangedaan en dat beviel iedereen super.
Peleponessos: geprolongeerd voor het 3e seizoen!
Mocht je vragen hebben, mail of bel ons even!

Startdata flottielje routes
Lefkas route (1 week of 2 weken):
Elke week vanaf 19 april - 18 oktober
Korfu route (1 week):
31 mei, 14 juni, 29 juni, 16 augustus, 30 augustus, 13 september
Korfu - Lefkas route (2 weken):
31 mei, 14 juni, 29 juni, 16 augustus, 30 augustus, 13 september
Lefkas - Korfu route (2 weken):
7 juni, 21 juni, 23 augustus, 6 september
Zakynthos route (2 weken):
5 juli, 19 juli, 2 augustus, 23 augustus, 27 september
Peleponessos (2 of 4 weken):
3 t/m 31 mei.
2 - wekelijkse boeking van 3 mei t/m 17 mei of 17 mei t/m 31 mei
De route Lefkas start alle weken. De route Korfu-Lefkas en v.v.
start op de aangegeven data bij minimale deelname van
5 jachten. Ditzelfde geldt voor de Zakynthos route.

Bavaria
31 foot

De Peloponessos trip gaat zeker door!

Wil je kijken hoe
deze boten eruit zien dan
verwijzen we je naar de site
van Holland Sailing,
onze importeur in Nederland.

Bavaria
38 foot

www.hollandsailing.nl

NIEUW Korfu flottielje (1 week)
De eerste dag zetten we koers naar Paxos. Na een lekkere zeildag valt ons anker in het knusse Gaios. We zetten onze tocht
voort richting Sivota Mourtos. De volgende dag op naar Korfu,
met het haventje onder de burcht. Met de wind in de zeilen
zetten we woensdag koers richting Moganisi op Paxos.
Onderweg sla je de noord
baai op Paxos, Lakka,
natuurlijk niet over.
Op donderdag komen we
aan in Preveza, een echte
Griekse plaats waar je
lekker langs de kade kan
flaneren.
Korfu
Vrijdag helaas al weer terug
naar Lefkas.
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NIEUW Korfu- Lefkas of Lefkas-Korfu
(2 weken)
Deze flottielje route is een combinatie van de bovenstaande
Korfu- en onderstaande Lefkas-route. Op deze manier zie je
naast de bekende plekken ook weer hele mooie nieuwe Griekse
dorpjes en prachtige baaien! Dit is een aanrader voor mensen
die al vaker bij ons hebben gevaren maar geen afscheid kunnen
nemen van het sprankelende Fiskardo of rustige Kastos.

Zakynthos route (2 weken)
De route Zakynthos leidt ons via klein Vathi op Meganisi,
Groot Vathi op Ithaka, al snel naar de zuidpunt van Kefalonia:
Poros. Van daaruit maken we de oversteek naar Zakynthos stad.
De dag erna belanden we in Katakolon van waaruit Olympia
bezocht kan worden. Hier blijven we een dagje liggen.
Vervolgens gaan we op zoek naar schildpadden in de zuid baai
van Zakynthos, Keri. De dag erna anker op, langs de westkust
van Zakynthos, wreck bay, de blue caves, om eind van de dag
aan te leggen in Agios Nikolaos.

Zakynthos

Baai van Lakka

Lefkas route (1 of 2 weken)
Week 1: Via Vathi op Meganisi, komen we op dag 2 aan in
Kastos op Kastos: rust en een fantastisch uitzicht op de
Dragonera eilanden. We zetten daarna koers voor Groot Vathi op
Ithaka. Op woensdagavond laten we ons anker vallen in de baai
van Sivota op Lefkas. Op donderdag gaan we richting de Atheni
baai op Meganisi. Heb je nog een week, dan beschik je over
2 vrije zeildagen. De flottieljeleiding gaat mee terug naar Lefkas
Marina voor degenen die zaterdag weer naar huis vliegen.

De dag erna zetten we koers naar Sami op Kefalonia, waar we
de dag erna weer even rust nemen. Om deze fantastische trip
ook feestelijk af te sluiten doen we Fiskardo en vervolgens de
Atheni baai aan. En helaas, voordat je het weet, zitten de twee
weken er al weer bijna op!

Peloponessos route (2 of 4 weken)
Kijk op onze website voor meer informatie.

Week 2: Op zondag zet het flottielje koers naar de Abeliki baai
op Meganisi waar je onder de sterrenhemel helemaal tot rust
komt. Daarna gaan we richting het mondaine Fiskardo op
Kefalonia. Eufemia ook op Kefalonia gelegen, is de volgende
haven die we aandoen. Daarna zetten we de tocht voort richting
Kalamos, het dorpje of de baai Porte Leone. Op donderdag gaan
we richting de Atheni baai op Meganisi. Heb je nog een week,
dan beschik je over 2 vrije zeildagen. De flottieljeleiding gaat mee
terug naar Lefkas Marina voor degenen die zaterdag weer naar
huis vliegen.
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Vrienden of familie mee?

Het Sunny Sailing team in 2007

Je hebt vrienden of familie die niet kunnen zeilen.
Maar jullie vinden het leuk om samen op vakantie te gaan.
Eén boot is te klein voor allemaal. Het kan ook zijn dat jullie prijs
stellen op je eigen privacy.

Pim en Joyce: twee rotsen in de branding, altijd vrolijk en actief!
Petra: betrokken, zorgzaam en alert. Sam Allen: een rustige en
stabiele hulp. Richard en Sonja: na hun ‘werkvakantie’ 2007, in
2008 het hele seizoen van de partij. Dank voor jullie inzet en
positieve bijdrage.

De oplossing: jullie vrienden huren een eigen jacht met schipper. De schipper geeft overdag praktische uitleg over het zeilen,
het aanleggen, noem maar op. In de namiddag tref je elkaar
weer, de schipper gaat van boord. De schipper slaapt namelijk
aan boord van het flottielje lead jacht.

Pim, Joyce & Petra

Op deze manier is het voor iedereen vrijheid, blijheid. En het is
natuurlijk hartstikke leuk als jullie vrienden net zo enthousiast
worden over het zeilen als dat jullie zijn!

Een aardig mondje Grieks
Even bijspijkeren voor volgend jaar:
Kalo Chiemona
goede winter
Kali orexie
smakelijk eten
Eine oreo
dat was lekker!
Biera
biertje
Krasi aspro
witte wijn
Krasi kokkino
rode wijn
Kotopoulo
kip
Chorino
varkensvlees
Patates
friet
Psomie
brood
Gala
melk
Agva
eieren
Ti ora eine
hoe laat is het?

Richard & Sonja

Sam Allen

Wist je dat
Het nooit te laat is om de goede beslissingen te nemen?
We volgend jaar weer voor jullie klaar staan?
Wij een fantastisch seizoen hebben gehad dankzij jullie?

Dank! Kalo Chiemona, goede winter!
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