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Vakantietijd voor SailBest
Nou ja voor SailBest Turkije dan, Cees is druk bezig met de boekingen
voor het seizoen 2017 en dat gaat helemaal super. Veel mensen profiteren
van de extra vroegboekkorting van 15% en dat al bovenop de verlaagde
prijzen van de boothuur !
De jongens op de steiger nemen hun rust, dat hebben ze ook nodig na het
drukke seizoen van 2016. Martin en Adrieenne hebben de auto gepakt en
zijn, ja inderdaad met de auto, in ruim een week tijd naar Nederland
gereden. Via Bulgarije, Servië, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en
Duitsland zijn er zo’n 3500 km onder de wielen gekomen. Zij hebben een
aantal steden bezocht zoals Boedapest en Berlijn en verblijven nu een
paar weekjes in Nederland om heerlijk bij te komen. Zondag gaan zij
weer aan de terugweg beginnen en rijden via Oostenrijk, Kroatië en
Griekenland weer terug naar huis, zo’n 3740 km voor de boeg!
Cees is half december aan de beurt om vakantie te vieren.
Vandaar deze maand een verkort magazine van 1 pagina, ook de redactie
heeft recht op vakantie!

In 1 week tóch naar English Harbour in 2017:
“Ik kom al zo veel jaren bij SailBest en kom altijd 1 week en tóch kan ik weer
een nieuw traject gaan varen SUPER!” Leuk hoor om deze reacties te horen.
Dat is ook ons motief om tóch weer nieuwe dingen te verzinnen, zodat de
mensen niet altijd het zelfde rondje varen. Om in 1 week bijvoorbeeld de
mooie Gökova golf te bezoeken is niet gemakkelijk, maar doordat we nu een
one-way naar dit prachtige gebied organiseren is het nu wél mogelijk !
Daar zijn vele gasten blij mee en wij natuurlijk ook. Het is een behoorlijke
organisatie maar dat hebben we er graag voor over !

www.sailbest.nl
info@sailbest.nl telefoon: 0321-38 14 01

Kort Nieuws
Nog een paar daagjes!
Bewust sturen we het magazine van
December iets vroeger de lucht in!
Voor degene die toch nog willen
profiteren van de extra
vroegboekaktie, je hebt nog maar
een korte tijd tot 1 december, dus
kies dit weekend je vakantie uit en je
hebt de hoogste korting die je maar
kan krijgen! Of je nu 1 of 2 weken
boekt, of je een herhalersklant bent
of niet: 15% korting op de boothuur
kan je eigenlijk toch niet laten lopen!
BOEK VEILIG!
Wij hebben SGRS en zijn lid van het
Calamiteitenfonds

Englisch Harbour

