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Schurenschurenschuren

Steeds weer wat vernieuwends bij SailBest
Elk jaar proberen we toch weer de
website een nieuwe look te geven,
zonder de prima basislayout aan te
tasten. Dat is weer gelukt al zeg ik het
zelf ;-)
De homepage heeft een facelift gekregen
op een dusdanige manier dat je zegt
“ hoe was het eigenlijk eerst??” maar ook
de vlootpagina hebben we een beetje
aangepast. Een nieuw item op de site is,
dat je kan zien in de schoolvakantie
periodes hoeveel kinderen er in de groep zitten en welke leeftijd en geslacht
ze hebben. Zo kan je goed zien of er vriendjes en vriendinnetjes in de groep
zitten. Leuk voor zowel ouders als kinderen!
Ook willen we een nieuwe “tool” gaan lanceren, maar daar hebben we jullie
hulp bij nodig: We gaan uitzoeken of het haalbaar is om een “GastenGallery”
op te gaan zetten met filmpjes en foto’s van…..inderdaad : onze gasten.
Dus als je materiaal hebt voor ons die we mogen publiceren op de site in de
vorm van foto’s en filmpjes en diapresentaties , wil je ze dan sturen naar
Cees: info@sailbest.nl. Als je grote bestanden hebt dan graag via
www.wetransfer.com , dit is een handige manier om zoiets te versturen. We
wachten op jullie materiaal, zodat we kunnen starten!

Nieuw Moederschip in 2018

Kort nieuws
Nieuwe “Seizoenstartkortingen”!
Jullie hebben het vast al gezien, ja
zeker weten trouwens, want er is al
veel geboekt in deze periode, dat
de kortingen voor de opening van
het seizoen zijn veranderd. Er is
nu niet 1 week met grote korting
maar deze hebben we verdeeld
over een periode van 4 weken,
vanaf 21 April tot en met
vertrekdatum 12 Mei! Dus nóg
meer mensen kunnen profiteren
van de opening van het seizoen
2018! Niet alleen in de
Meivakantie dus, maar ook er na,
zodat je ook buiten de
schoolvakantie periode kunt
boeken met de gunstige
openingsaanbiedingsprijzen.

We hebben op de Werf van Bavaria ons nieuwe schip bezocht….Het blijft
leuk, ook nog na zoveel keer. Het is intussen Bavaria nummer 24 en 25, die
we afnemen bij dezelfde Werf maar toch. De Bavaria 42 Vision stond nog
niet op de lijn om gebouwd te worden….als ze maar op tijd klaar is…
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Het nieuwe moederschip op
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