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Hoera, het Magazine bestaat 4 jaar! 

Update Magazine SailBest  
anno 2017 ! 

Aangezien dat we dit magazine 
naar ons gehele klantenbestand 

gaan sturen en het toch een feit is 
dat we ook klanten hebben die 

een tijdje niet geweest zijn, willen 
we van deze gelegenheid gebruik 
maken om deze speciale editie te 
benutten om een update van alle 
veranderingen en mogelijkheden 
van SailBest in 2017 opnieuw te 

presenteren. In 2016 zijn we 
verhuisd naar Palimiye Marina 
en dat biedt ons en jullie vele 

verschillende voordelen! 

Basis Orhaniye 

Gratis Zwembad 
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Onze eigen Technische Ploeg 24/7 

Veiligheid voor alles 
bij SailBest 

Dat is ons motto al jaren en dat geldt 
niet alleen voor aan boord maar dat 
geldt al vanaf u op onze website komt. 
Volgens de belangrijke wet “ bescher-
ming persoonsgegevens” moet elke 
website, waarbij persoonsgegevens ver-
zonden kunnen worden, beveiligd zijn. 
Dit is te herkennen aan het hangslotje 
en “https” in de browser: SailBest heeft 
zo’n hangslotje en https! Dan het 
garantiestelsel voor het financiële 
aspect: SailBest heeft S.G.R.S, u geld is 
veilig ondergebracht tot u thuis bent, 
altijd gewaarborgd dus!. Om alles 
helemaal compleet te maken is SailBest 
aangesloten bij het Calamiteitenfonds. 
We doen er alles aan om ieders  
veiligheid te waarborgen 
 
        Boek Veilig bij SailBest ! 
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We hebben al jaren een eigen technische  service ploeg die voor 
iedereen 24/7 klaar staat. Mocht er een probleem zich voordoen 
staan zij paraat, zij komen met de auto ter plaatse en als je in een 
baaitje mocht liggen is er zelf een grote rib beschikbaar en zijn ze 
in no-time ter plaatse om het probleem te verhelpen. Iedereen van 
jullie kent Salih, want die is al 13 jaar bij ons. Yilmaz is al 8 jaar 

jaar bij ons aan het werk en onze benjamin Muhammer ondertussen ook al ruim 2 jaar.  We hebben zeer 
ruime opslag en werkplaatsen waardoor het werk makkelijker gedaan kan worden, Adrieenne heeft een 
prachtig ruim kantoor én we zijn officieel Servicepunt van Bavaria geworden sinds 2015 en daar zijn we 
apetrots op!  Een kroon op ons jarenlang vakmanschap met Bavaria zeiljachten.  Vind je het leuk om elke 
maand informatie via het Magazine te ontvangen? Meld je aan via de site! 

Veel werkruimte 

		Basis SailBest Orhaniye Palmiye 

Jarenlang hebben we onze thuisbasis in de Netsel Marina van 
Marmaris gehad, prachtig mooie jaren trouwens we hebben er 
allemaal van genoten. Echter werd Marmaris steeds drukker en 
drukker en vooral kostbaarder. Vanaf 2016 is de nieuwe vaste 
thuisbasis van SailBest gevestigd in de prachtige, pittoreske met 
pijnboom omringde baai van Hisarönü en wel in de Palmiye 
Marina van het kleine dorpje Orhaniye. Vanuit de Marina 
vertrek je direct in een prachtige beschutte omgeving met vele 
kleine eilandjes en mooie baaitjes. Je kan nog steeds alle kanten 
op, zowel naar het mooie Göçek/Fethiye gebied, Kekova en de 
prachtige ongerepte Gökova golf met Englisch Harbour. We 
hebben een wisselbases in Göçek en Englisch Harbour zodat op 
veel verschillende data een one-way route gevaren kan worden. 
Pluspunten van Orhaniye op een rijtje: 
* Aanmerkelijk verlaagde verhuurprijzen door de lagere kosten 
* Geen disco herrie van Marmaris / barstreet in de nacht 
* Gratis zwembad met ligstoelen  en parasols  
* Fantastisch restaurant met steaks zoals gewend bij Caria                   
* Je wordt met diesel afgetankt ter plaatse op steiger door onze 
eigen mensen: geen stress meer ! 
* Op zaterdag een dorpsmarkt op 5 minuutjes loopafstand 

Kantoor 


