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Zeilen in Griekenland en Turkije

November is gestart, voelt bijna als winter… En wat zal de winter
gaan brengen, een bak kou of een bak regen? We gaan het zien, het
weer valt niet te plannen. Maar nagenoeg alles daarom heen wel: je
afspraken, je werk, je weekenden, je boodschappenlijst, je vakantie,
je budget. Wij plannen ook, hoe afgezaagd en Nederlands dat ook
klinkt!

De Sunny Sailing Planning/Actielijst
1. Nieuwe Boot
De eerste nieuwe boot is besteld, een Bavaria 37 met 3 hutten en
2 stuurwielen. We denken nog over een Bavaria 41, 2 stuurwielen,
2 natte cellen. We gaan de reis naar Griekenland plannen, eerst met de
vrachtwagen naar Slovenië en dan over het water naar Griekenland,
we pakken de agenda er maar eens bij.

2. De Routes 2014
De routes voor 2014 staan op onze website. Gedaan! We denken nog
na over een leuke 3-weekse route op verzoek van een aantal van jullie.

3. De Prijslijst en betalingstermijnen
De prijslijst blijft hetzelfde als in 2013. Dus dat actiepunt kunnen we
schrappen. Wel hebben we de betalingstermijnen gewijzigd. Aanbetaling slechts 20% bij boeking!

4. De Crew 2014
Goed nieuws: naast ons zien jullie Mello en Nicole volgend jaar weer
terug in Griekenland. Martijn, Casper en Manon beraden zich nog over
de toekomst. In ieder geval hebben zich veel sollicitanten gemeld.
Als we terug zijn in Nederland gaan
we de gesprekken in.
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5. De Beurzen
De vakantiebeurs staat geagendeerd, 16 t/m 19 januari Jaarbeurs
Utrecht. En als je ons nog een andere keer wilt opzoeken hou dan
de volgende nieuwsbrief in de gaten!

Mello & Nicole

6. Samenwerking
Tot onze spijt hebben Bram en Bea besloten hun vloot niet meer onder
de Sunny Sailing vlag aan te bieden. Gaat je voorkeur uit naar zeilen in
Turkije boek dan via ons een zeiljacht vanaf Marmaris met SGST/SGR
garantie. De vloot lijkt sterk op onze vloot in Lefkas, grotere en nieuwere
jachten in bezit en beheer van Nederlandse mensen met dezelfde
kwaliteit die jullie van Sunny Sailing gewend zijn.

7. Product aanbod
Zowel vanaf Lefkas als Marmaris is en blijft alles mogelijk: bareboot,
flottielje, zeilen met schipper, meezeilen en zeilinstructie.
Daarnaast denken we na over een zeilschool op Lefkas gecombineerd
met landaccommodatie. Een punt waarover veel gebrainstormd,
nagedacht en gepraat wordt. Staat hoog op de agenda.

De Vakantie
En hoe ziet jullie agenda eruit? Is er nog een gaatje om de vakantie
te plannen? In dat geval: Tot 1 december geldt de maximale vroegboekkorting.
Succes met de overvolle agenda’s, afspraken, verplichtingen…
maar laat je er niet door ondersneeuwen, verzuip er niet in maar
hou ook nog wat lucht over, blauwe lucht met heel veel zon dan
wel te verstaan.
Sunny Sailing
Frank & Ellen
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