Nieuwsbrief december 2008
Is het waar? Zit de herfst er al bijna op en staat de winter voor de
deur? Jawel! De seizoenen: Een vriendin van mij is er gek op. Ik niet.
Sinds Sunny Sailing ken ik grofweg nog maar twee seizoenen: zomer en
winter. Ik ben heel gelukkig met deze duidelijkheid. Griekenland is ‘altijd
buiten’, zon, zee, felle kleuren. In Nederland haal ik snel weer de kerstballen uit de kast, zitten we lekker bij de kerstboom met de verwarming hoog.
Hopelijk genieten jullie net zo van het binnengebeuren als ik. Maar met
deze nieuwsbrief kun je ook weer proeven van het Griekse buitenleven, in
deze donkere en koude dagen weer even wat anders.
En als dat nog niet voldoende is: Er komt een reünie, dé kans om zonnige zeilherinneringen op te halen. En als je geen dolfijnen
hebt gezien in Griekenland: Sunny Sailing geeft dolfijn garantie! Jullie zijn welkom in het Dolfinarium Harderwijk op 1 februari a.s.
Kunnen we elkaar meteen een spetterend en dol fijn Nieuwjaar wensen!
Op de winter! Jamas!
Ellen Gribnau

Sunny Sailing 5-jarig jubileum: Dank jullie wel!

De nieuwe Bavaria 40 foot

Sunny Sailing bestaat 5 jaar! Voor ons voldoende aanleiding om een reünie te
organiseren. Jullie zijn daarom welkom in het Dolfinarium te Harderwijk op

De Sunny Sailing vloot wordt uitgebreid
met de nieuwe 40 foot!

zondag 1 februari om 13.00 uur
Daar trakteren wij jullie op een spetterende show! De dolfijnen tonen hun kunsten van
13.30 uur tot 14.00 uur exclusief voor de Sunny Sailors ! De helderheid gebied te zeggen dat het park voor de rest op deze dag niet toegankelijk is omdat het Dolfinarium
in de winter gesloten is!

Helaas nog geen ‘zeilende plaatjes’:
het is tenslotte een nieuwe boot van 2009!

Sunny ..... 40 foot

Heb je zin om na dit spetter spektakel iets te drinken, met elkaar op te scheppen over
gespotte dolfijnen of stoere zeilkunsten? Dat kan, maar daarvoor moet natuurlijk wel
een zaaltje en bedienend personeel geregeld worden. Hiervoor vragen we jullie een
bijdrage van € 15,00 per persoon. Natuurlijk horen we graag of je komt en met
hoeveel. Alleen dat. Geen bericht, is slecht bericht.
Weet je het nu nog niet: begin januari
volgt de uitnodiging.
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Het nieuwe kantoor

Sunny gaat digitaal

Ons nieuwe kantoor betekende door de airco af en toe koelte.
Dat was fijn, vooral als we werk aan de laptop te doen hadden.
Dus soms is het in Griekenland ook ‘binnenzitten’! Met alleen
maar in de zon zitten op een zeilend bootje, komen we natuurlijk niet tot wat we hebben bereikt in de afgelopen 5 jaar!

Onze incheck is op film vastgelegd.
Als je bij ons boekt, kun je volgend
jaar daarom per post een DVD
verwachten. De DVD geeft ook
een beeld wat je kan verwachten
na aankomst.
Zo hopen wij jullie alvast thuis
wat voorpret te bezorgen.

De beurzen in de winter

Boeken en tijdschriften

Jullie zijn ook welkom op Boot Düsseldorf (17-25 januari) en de
Hiswa (3 t/m 8 maart).
De Hiswa is voor ons de hekkensluiter in Nederland.
Daarna gaan wij de ‘bullen’ weer pakken voor Griekenland.
Dan zit onze winter er weer op, de zon tegemoet!

Veel klanten maken ons blij met leesvoer uit Nederland.
Want dat missen we wel eens. Maar door de 5 jaren heen
heeft Sunny Sailing ook al een aardige bibliotheek opgebouwd.
Dus als je komt, sta er dan bij stil dat je wat kilo’s kan besparen. Gewoon even laten weten als je bent ingecheckt.

Hiswa

Boot Düsseldorf
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De routes
In 2009 gaan we in mei wederom de Peloponessos route
varen. Vind je 4 weken te lang: Twee weken kan ook.
De Zakynthos route: door het overweldigende succes
geprolongeerd. De Korfu route bieden we komend seizoen
aan voor 2 weken.
Maar natuuuuuuurlijk varen we ook weer onze route in
Lefkas vanaf 18 april t/m de herfstvakantie.
Kanaal van Korinthië (Peloponessos route)

De prachtige baai van Lakka (Korfu route)

De planning voor 2009 van onze specials:
Route

Afvaartdata

Zakynthos

(2 weken)

6 juni, 20 juni, 4 juli, 1 augustus,
15 augustus, 22 augustus, 26
september

Korfu

(2 weken)

6 juni, 5 september

Peleponessos (2 of 4 weken) 2 t/m 16 mei/ 16 t/m 30 mei of
2 t/m 30 mei
Wreck bay op Zakynthos (Zakynthos route)

Wist je dat

Een aardig mondje Grieks

N Je nog een gerichte uitnodiging ontvangt voor de reünie op
1 februari in het Dolfinarium Harderwijk?

Spiti moe
Skafos
Ilio
Exo
Mesa
Chiemona
Kalokeiri
Zesti
Krio

N We het leuk vinden als je andere mensen uit je flottielje
mee weet te krijgen?
N Wij het prima vinden als je ‘niet Sunny Sailors’ meeneemt
N We terugkijken op 5 hele mooie jaren. Nogmaals, dank!

mijn huis
boot
zon
buiten
binnen
Winter
Zomer
warm
koud

We wensen jullie gezellige Kerstdagen en een dolfijn,
spetterend, voortvarend en kleurrijk Nieuwjaar!
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