Nieuwsbrief september 2009
Het is eind september. Het hoogseizoen zit er op. Tussen de bedrijven door
denken over de dag van morgen, seizoen 2010. Een ding staat vast: We
starten op Korfu! Elk jaar iets nieuws, verbeteren, uitbreiden, werk hebben
werk houden! We weten allemaal hoe belangrijk dat is. We houden koers,
de zonnige koers!
Ellen Gribnau

KORFU, KORFU???
Het gebied van de blauwe baaien en de mooie zonsondergangen.
Met ingang van 2010 kun je onze boten boeken vanaf Gouvia Marina. Het Korfu
flottielje vaart elke maandag een 1- of 2-wekelijks flottielje. Dus volgend jaar in
Kerkyra, de prachtige hoofdstad van Korfu maar ook in de baai van Lakka: veel
oranje! Sander en Johanna gaan jullie alle mooie plekken laten zien.
In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje in beelden, met dank aan Jouke van
der Meer voor de meer dan prachtige plaatjes!
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Sunny Sailing staat!

Sunny websites

Dit voorseizoen constateerden we
dat we het goed doen. Na 5 jaar
hebben we meer bereikt dan we zelf
hadden kunnen verwachten.
Op evaluatieformulieren keren vaak
dezelfde kernwoorden terug:
vriendelijk, professioneel,
enthousiast. Maar zonder jullie,
onze klanten, waren we nooit zover
gekomen als we nu zijn.
Dank jullie wel.

We hebben klanten die zelfs een site aan ons wijden!
Kijk maar eens op:

Crew 2009

CREW 2010?

En natuurlijk waren we ook niet zover gekomen zonder
enthousiaste flottieljeleiding en schippers.
Richard, Sonja, Sander en Johanna, Tom en Jaap hebben dit seizoen weer met veel drive in de brandende zon bootjes aangelegd
en geschipperd. En ook Jennifer Sloot heeft zich ontpopt als
ware kapitein!

We zijn op zoek naar jonge schippers en schipperinnen
voor seizoen 2010.
Ben je beschikbaar vanaf april t/m half oktober, ben je een ervaren schipper/zeilinstructeur, ga je graag met mensen om, ben je
geduldig, kun je hard werken, kun je goed tegen warmte, mail
ons dan op info@sunnysailing.nl.
Ben je alleen maar beschikbaar voor de hoogseizoen weken
(juli/augustus) mail ons dan ook. We hebben voor die maanden
altijd versterking nodig.

En wat zijn de plannen van onze crew? Richard en Sonja pakken
in 2011 hun reguliere leven in Nederland weer op. In 2010 varen
ze Dribbel buitenom terug, een hele tocht. Sander en Johanna
starten volgend jaar op onze NIEUWE BASIS KORFU. Hier ligt
hun hart en ze kennen dit prachtige gebied op hun duimpje.
Tom blijft onze vaste schipper, waar hij dan ook ‘nodig’ is.
Jaap was er in het hoogseizoen en is nu weer druk in Nederland
met zijn eigen bedrijf.

Ellen in gesprek met een
nieuw crewlid 2010??

sunnysailinggriekenland.Hyves.nl
www.Sunnysailinglog.nl
Thanks Erna en Anouk!

En vergis je niet: het is leuk werk, maar het blijft werk!

Prijzen 2010?
Onze prijslijst voor 2010 is niet veranderd, geen prijsstijgingen dus. Op onze website vind je alles terug. Hier en daar zijn
de seizoenen iets aangepast. Boek je in de voorjaarsvakantie
heb je mazzel: laagseizoen prijs!
Het middenseizoen start op 28 augustus, 1 weekje eerder
dan normaal.
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Nefeli

Wist je dat

Rob en Ionna van Paleros Yacht Services zijn vorig jaar al trotse
ouders geworden van Nefeli. Nefeli is een schatje! Je vind Nefeli
vaak op de marina van Lefkas. Maar er zijn meer kinderen van
Ionische makelij! OPROEP aan alle trotse ouders onder onze
klantenkring om hun Ionische kroost in onze nieuwsbrief te tonen!

N Je je via onze website kunt aanmelden voor onze
nieuwsbrief;
N Je net zoals vorig jaar bij boeking 1 dag of een
midweek gratis kan zeilen bij Enjoy Sailing;
N Vliegtickets op Korfu vaak goedkoper zijn;
N Het Peleponessos flottielje wederom wordt geprolongeerd (voor het 5e jaar!).
Startdatum van deze unieke zeiltrip is 8 mei 2010!
N Je ons kan bezoeken op de Vakantiebeurs, Bootshow
Düsseldorf, Bootshow Gent en/of de Hiswa en jullie
daar natuurlijk weer van harte welkom zijn?!
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