Nieuwsbrief maart 2009
Hallo allemaal,
De winter stond bol van berichtgeving over de kredietcrisis,
een mogelijke elfstedentocht en de ‘ouderwets koude winter’.
Maar nu is het alweer bijna april en het voorjaar staat voor de
deur. We hebben zin in zon, want wie is er niet verkouden
geweest. Om jullie over ‘april doet wat zij wil’ heen te tillen,
ontvangen jullie hierbij onze zonnige nieuwsbrief met de laatste
ontwikkelingen. Want in mei ‘legt elke zonnige zeiler haar ei’!

Frank Smits en Ellen Gribnau

Jullie kennen ons niet?
Hét kenmerk van onze boten is het oranje zonnetentje.
Daarnaast is ook de uitrusting op zijn Nederlands. Op de boot
vind je alles: van katoenen dekbedden, tot bijbootje met harde
bodem, tot een vaste alu/teak loopplank, tot een koffiekan met
filterhouder. Onze ‘oudste boot’ is van 2004, de nieuwste van
2009. Starten we in 2004 met 5 verhuurbare zeiljachten, nu
bieden we 24 Bavaria jachten aan. Op onze website vind je
alle specificaties.
Wij, Frank Smits en Ellen Gribnau zijn oprichter, eigenaar,
flottieljeleiding én boekingskantoor. Bel of mail je met ons dan
heb je dus het verhaal uit eerste hand.
Kortom, een persoonlijke benadering vanaf het eerste moment,
met een zeiljacht dat niets te wensen overlaat in een omgeving
waarvan je niet had durven dromen.

Sunny Sailing crew
Ons team is ijzersterk. Naast oude rotten Frank Smits en
Ellen Gribnau, zijn ook Richard de Zeeuw, Sonja Derks,
Sander en Johanna Pijlman en Tom Vink van de partij.
Van eind april tot en met eind oktober heten wij u van
harte welkom op Lefkas Marina.
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Onzeker over je zeilervaring
Als je denkt dat je nog ‘niet klaar bent’ voor Griekenland,
bedenk dan dat je een schipper of instructeur in Griekenland
bij kan boeken.
Als je in flottielje vaart, kan hij of zij op het moederjacht van
het flottielje slapen. Zodoende behouden jullie je vrijheid en
privacy van de namiddag tot en met het moment dat je weer
uitvaart.
Alle schippers, instructeurs en ook de flottieljeleiders binnen
Sunny Sailing zijn vanzelfsprekend Nederlandstalig.

SGR - Stichting Garantiefonds Reisgelden
Kredietcrisis, wat onderneem je als bedrijf? Sunny Sailing is vanaf nu aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR). Dus geen risico’s meer bij het boeken van een zeilvakantie en het overmaken van het geld.

Gratis:
zeilen in Nederland
Naast de zekerheid van het SGR bieden wij een uniek extraatje.
Als jullie een 1-wekelijkse zeilvakantie boeken,
zeilen jullie 1 dag gratis in Nederland bij Enjoy Sailing.
Als het gaat om twee weken zeilen in Griekenland krijgen jullie
zelfs een weekend of midweek een boot cadeau in Nederland.
Starthavens van Enjoy Sailing zijn Lemmer of St. Annaland.

Kijk op onze website voor de details.

Enjoy Sailing Lemmer

Enjoy Sailing St. Annaland
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Flottieljeroutes 2009
Nog even een overzicht van onze flottieljeroutes en startdata:
Lefkas route

1 of 2 weken

Zakynthos

2 weken

Korfu
Peleponessos

2 weken
2 of 4 weken

elke week vanaf
17 april – 17 okt.
20 juni, 4 juli,
1/15/22 aug., 26 sept.
6 juni, 18 juli, 5 sept.
2 t/m 30 mei
of 2 mei t/m 16 mei
of 16 mei t/m 30 mei

Vinden jullie in flottielje varen maar niets?
Natuurlijk kan er ook bareboot gevaren worden.

Nieuwe website:

www.sunnysailing.nl

Onze ‘oude website’ draaide 5 jaar. Technieken gaan snel dus we liepen achter op ideeën en ontwikkelingen. Daarom hebben we
binnen 3 maanden een nieuwe website ‘uit de koude grond’ gestampt. Kijk op www.sunnysailing.nl voor het zonnige resultaat.
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Op weg naar Griekenland
We waren druk in de winter. De vakantiebeurs, Boot
Düsseldorf, de Hiswa, een nieuwe website en SGR.
Het zit er allemaal weer op.
We zijn onderweg naar de zon.
Zo tillen wij ons over de winter en kredietcrisis heen,
alle zaken op de rit en op weg naar Griekenland!

Dolfijnenshow
Omdat wij zelf afgelopen seizoen weinig dolfijnen zagen,
boden we 1 februari jl. onze klanten een gratis dolfijnenshow
aan gecombineerd met ons 5-jarig jubileum. Maar natuurlijk
zijn dolfijnen in het echt in Griekenland het mooist!
Wij danken iedereen voor de gezellige dag
en de hoge opkomst!

Een aardig mondje Grieks
Wist je dat
◆ De dolfijnen in Nederland hoger springen, maar het zien
van dolfijnen in Griekenland een unieke ervaring is;

Ti kánies
Ieme kala
Kalimera
Kalispera
Kalinichta

Hoe gaat het met jou?
Met mij gaat het goed.
Goede dag
Goede avond
Goede nacht (als je naar huis gaat)

◆ Sunny Sailing de eerste en enige aanbieder is van de
unieke flottieljeroutes Zakynthos en Peleponessos;
◆ Je je altijd thuis voelt onder de Hollandse oranje bimini;
◆ We in 2010 ook een eigen basis in Korfu krijgen;
◆ Al onze jachten een kleine 220 converter hebben
waardoor je je mobiel of je playstation altijd kan opladen;
◆ Je via onze vernieuwde website kan abonneren op deze
zonnige nieuwsbrief?
We wensen jullie een goed voorjaar,
weinig zorgen en veel zon!

Korfu
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