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Nieuws Magazine
De 2 landentour was
SUPER !!!

Ja dus, we konden naar Tilos

De 2 Landentour van Juni was onvergetelijk! Wat hebben we met
elkaar genoten van al het moois wat de combinatie van de landen
Griekenland en Turkije te bieden hebben. Cultuur, natuur en niet te
vergeten de heerlijke keukens die niet zo heel veel van elkaar
verschillen…..minder dan dat ze beide toe willen geven waarschijnlijk. De
baklava, köfte, gevulde wijnbladeren, tzaziki……ze noemen het anders
maar het lijkt wel heel erg op elkaar. De voorouders van de mensen die
hier in deze streken wonen zijn hoogstwaarschijnlijk ook familie van
elkaar, los van welk land zij nu wonen… We hebben alle eilanden bezocht
die we “beloofd” hadden. Beloofd met grote aanhalingstekens natuurlijk
want het weer speelt een grote rol. Dat is in elke route natuurlijk zo, maar
in de 2 landentour speelt dit extra want je kan niet “zomaar” van Europa
naar Azië reizen, daar steken de grensautoriteiten een stokje voor. Maar
goed, het is prima gegaan met dank van de leiding aan de groep, betreft de
discipline op de in- en uitklaardagen die nodig is om de formaliteiten zo
spoedig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Van Bozburun naar
Symi, door naar Tilos en de volgende dag naar Kos. Vanuit daar zijn we
doorgestoken naar Kalymnos en dan “buitenom” Kos, langs de westkant
naar Nisyros, het vulkaaneiland. Daar hebben we met elkaar het eiland op
de scooters verkend. Vanuit dit prachtige eiland naar de serene baai
Panormitis op Symi om het Griekse avontuur af te sluiten op Rhodos.
Daar zijn we weer uitgeklaard en via tussenstop in Bozburun weer
ingeklaard en diezelfde dag door naar Sögüt. De laatste dagen hebben we
in de baaitjes van Turkije overnacht want iedereen miste het toch wel een
beetje dat je hier wél in elk plekje lekker overboord kan om te
zwemmen… Al met al hebben we ruim 320 mijlen afgelegd en heel mooi
en redelijk rustig zeilweer gehad. Maar 1 dagje gereefd en 1 dagje met veel
motortijd en de andere 11 dagen heerlijk kunnen zeilen met “vol tuig”.
Dus…September mogen we weer! We hebben nog 1 plekje in de flottielje!
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Kort Nieuws
Programma 2019….
We zijn nog niet op de helft van dit
seizoen maar de plannen voor
seizoen 2019 staan al weer in de
“brainstormsteigers”. Welke
nieuwe plekjes kunnen we nog
verzinnen? Gaan we verder “naar
boven” zoals we dat hier noemen
en pakken we het stadje Turgutreis
en de schitterende baai Gümüslük
mee? Gaan we wisselen in Ören?
Gaan we weer een keertje ( of 2 )
naar Kekova in 2019? Gaan we de
2 landentour erin houden? Kortom
we zijn druk aan het puzzelen wat
het gaat worden volgend jaar want
we zijn nog steeds enthousiast om
hier in Turkije jullie vakantie
onvergetelijk te maken!

Nescio….

