Lid van SGR

Zeilen in Griekenland en Turkije

Crisis, what crisis?
Crisis in Griekenland, crisis in Europa, het moet genoemd,
kan er niet om heen. Daarom alvast wat relevante tips
voor 5 december als je denkt ‘crisis, what crisis!’
Frank & Ellen

Bea & Bram

Sail & Shop till you drop, Maar niet voor nop,
Voor jarige Job, Kies ‘t zonnige sop, Open de
champagne ‘plop’!, ’t Kan nog met onze kleine mop,
Nee, de centjes zijn op, Dit wordt een financiële strop,
Gewoon doen, kom op,
Alle gekheid op een stok: Sunny Sailing, helemaal
top!”
En daar wil ik het bij laten!
Een gezellige Sinterklaasavond gewenst!
Ellen Gribnau
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Routes
Wij begrijpen elke keer weer waarom mensen veel
belangstelling hebben voor een 2-wekelijkse flottielje
route. Wij en onze crew namelijk ook! Daarom een
uitbreiding van het Sunny programma voor 2012.
NIEUW!! Griekenland vanaf Lefkas marina:
‘Sail and shop till you drop’ voor de zeilers en de
shoppers onder ons, een boeiende combinatie van
noord en zuid waarbij de westkust van Paxos en Lefkas
binnen handbereik ligt. Data: zie onze website!
NIEUW!! Turkije vanaf Göcek:
West route richting Orhaniye. Data: zie onze website.
En natuurlijk, zoals alle jaren: Peleponessos flottielje (mei),
Zakynthos route (2 weken) en de 1- en 2-wekelijkse
Lefkas route. Voor Turkije onverminderd het 1- en
2-wekelijkse Gocek flottielje en de succesvolle Kekova
route naar het oosten (2 weken).
BAREBOOT Vergeet ook niet dat we op bareboot basis
onze boten verhuren! Het lijkt soms of we alleen maar
flottielje bedrijf zijn, maar niets is minder waar.

Prijzen
Onze prijzen voor boothuur blijven ongewijzigd en daar
willen we het ook bij laten. De ticketprijzen voor 2012
staan sinds 12 november al weer op onze site!
En als je voor 15 december je zeilvakantie vastlegt
steek je de vroegboekkorting in je zak.
Mooi meegenomen, niet dan?
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Sunny Sailing gaat de beurs op!
Vakantiebeurs:
11 t/m 15 januari, Jaarbeurs Utrecht
Bootshow Gent:
11/12/13 februari & 17/18/19 februari, Expo Gent
HISWA:
6 t/m 11 maart, Rai Amsterdam
Welkom, tot dan!

Crew 2011 Griekenland
Hartelijk dank aan Sander, Johanna, Tom, Mike, Rens,
Richella, Sjoerd, Jennifer, Erna en Kiona voor jullie inzet
en bijdrage afgelopen seizoen.
We wensen Sander, Johanna, Tom, Mike en Rens voor
2012 veel succes met de gewijzigde koers.

CREW 2012?
Aan alle energieke, flexibele mensen die minimaal
3 maanden ’van huus’ kunnen: neem contact met ons op!

CORFU
En dan meteen de volgende vraag:
Wat gaat Sunny Sailing doen op Corfu?
Op korte termijn maken we onze plannen bekend.
Kijk hiervoor op onze site www.sunnysailing.nl!

Lefkas Marina, pier E
Een impressie van een lege steiger E in Lefkas Marina.
En waar zijn die boten dan gebleven? Die staan dus
op de kant. Maar daarvoor moest eerst nog heel veel
gebeuren om ervoor te zorgen dat jullie ook weer volgend seizoen onbezorgd kunnen varen. Een fotootje van
‘onze oktober mannen’ die dat geschaft hebben om in
sterke Duitse termen te spreken!
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Om af te sluiten:
-

Dank je wel, het ging te snel
We verlangen nu alweer
Naar zeilen, zon en prachtig weer
Wat het allemaal ook brengen mag
‘Hallo 2012’ met een gulle lach!
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