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Het seizoen 2016 zit er weer op, het is klaar en het is mooi geweest, dit 
bedoel ik in de juiste intonatie van de zin. We hebben een mooi seizoen 
gehad en we willen iedereen bedanken die hierin bijgedragen heeft. 
Bedankt voor het komen, bedankt voor het lachen, bedankt dat je ook 
anderen aan het lachen hebt gemaakt, bedankt voor je positieve bijdrage 
aan de groep, bedankt voor de mooie zeildagen, bedankt voor het heerlijke 
weer, bedankt dat je er weer bij wilde zijn, bedankt voor de lekkernijen uit 
Nederland, die veel gasten voor ons meegenomen hebben, bedankt dat wij 
met jullie mee mochten, bedankt aan de 2de flottieljeleiding, bedankt aan 
onze instructeurs, bedankt Bert en Sheila, bedankt Hans en Anouk, 
bedankt Lien voor het helpen met de laatste loodjes, bedankt aan de laatste 
groep die de loodjes minder zwaar hebben gemaakt. 
IEDEREEN BEDANKT! namens Cees, Martin en Adrieenne 
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Bedankt voor het seizoen 2016 ! 

Onze prijzen zijn verlaagd! 
Dat is goed nieuws toch? 
Door de verhuizing naar de familie 
Marina Palmiye in Orhaniye 
hebben we de kosten flink kunnen 
reduceren en dat willen we met 
iedereen delen: Ook onze klanten 
mogen van extra voordeel 
profiteren! 
En als je dan ook nog eens deze 
maand je boeking plaatst dan 
profiteer je van Én de verlaagde 
prijzen Én de maximale korting 
van 15%. Inderdaad Én met een 
hoofdletter.Dat kan dan alleen 
maar in November, je hebt nog 30 
dagen de tijd….maar de maand 
vliegt voorbij hoor, pas op!! 

Grand Finale bij Aurora 

Yoldasjes in Knidos 

Dit	mocht	in	de	krant	!	
Vele	mensen	hebben	ze	al	mogen	ontmoeten;	de	“Arkadasjes”	ofwel	
tegenwoordig	de	“Yoldasjes”.	Zij	komen	al	jaren	bij	ons,	zo	ongeveer	sinds	
2003.	Hebben	zowat	alle	plekjes	al	gezien	die	je	op	een	1	weekse	route	kan	
hebben	gezien.	Maar	nu	in	2016,	tijdens	de	12	daagse	finaleroute,	hebben	de	
eindelijk	het	uiterste	zuid-westpuntje	van	Turkije	mogen	bezoeken:	Knidos.	
En	ja	hoor	wat	je	nooit	voor	mogelijk	hebt	gehouden:	de	zijn	de	stad	Knidos	
gaan	bezoeken,	nou	ja	wat	er	nog	van	over	is	dan.	Alle	excursies	in	al	die	
jaren….nooit	hebben	zij	er	aan	meegedaan,	Caunos,	Kaya	Köy,	Graftombes	in	
Tombbay,	het	dorpje	achter	Kapi	Creek,	Saklikent…..alles	was	“	nee	hoor	dank	
je”	maar	nu	dan	eindelijk	na	zoveel	jaar	is	het	gebeurd!	Bewijs	ervan	zie	je	op	
de	foto	hiernaast	en	dit	mocht	écht	in	de	krant	
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  Voor een uitstekend verzorgde zeilvakantie in Turkije ! 
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Veel positieve reacties op onze unieke 2 landen route van 2017. “Wat 
gaan we dan varen?” vragen veel mensen. 
Nou dat is makkelijk te bedenken van te voren maar toch altijd lastig uit 
te voeren. Het weer speelt een grote rol in de planning van deze tocht. 
We willen toch graag elke avond op een ander plekje liggen en tóch de 
leukste aspecten van alle Griekse eilanden laten beleven die we aandoen 
in deze route. Zoals de oude stad van Kos en Rhodos, het klooster op 
Simy in de prachtige baai van Panormitis, de stad Simy, waar alle 
pastelkleurige huisjes tegen de berg aan “geplakt” zijn en natuurlijk niet 
te vergeten, wat mij betreft het hoogtepunt van deze tocht, de 
scootertocht naar de kraters van Nisiros. Het eiland Nisiros is eigenlijk 
één grote vulkaan, zeker als je vanuit Kos het eiland aanloopt lijkt het 
echt op een vulkaan uit een Walt Disneyfilm en het is absoluut een must 
om dit eiland te verkennen en naar de kraters te gaan. In een van de 
kraters kan je zelfs helemaal naar beneden en sta je tussen de 
rookpluimpjes…Het moet een goede balans zijn tussen het vasteland en 
de eilanden bekijken en mooie zeiltochten.  
We zullen langs de Turkse kust “naar boven” gaan, via Dirsek en Datça 
naar Knidos en Turgutreis waar we uit zullen klaren. Dan steken we over 
naar Europa en gaan langs de Griekse eilanden Kos, Nisiros, Simy en 
Rhodos “naar beneden”. Als het weer ons gunstig gezind is kunnen we 
waarschijnlijk ook nog het eiland Kalimnos aandoen wat ten noord-
westen van Kos ligt. Een bezoek aan de oude binnenstad van Rhodos 
stad is erg leuk, al die kleine steegjes en pitoreske terrasjes, je kan er wel 
uuuuuuuuuren rondkijken, maar ook Simystad is weer heel apart, je 
waant je op de set van de MammaMia-film. Daarna in Bozburun weer 
inklaren in Turkije en de laaste dagen brengen we dan nog door in de 
kleine knusse baaitjes van het Hisarönu gebied. Deze ruimte is eigenlijk 
te klein om alles te vertellen….kom het zelf maar meemaken…. 

Tips voor nog meer zeilplezier 

Positieve wendingen 
voor 2017 

Er is veel gebeurd in 2016 in Turkije en 
dit heeft zeker weerslag op het 
boekingsgedrag van veel Turkije 
gangers. Hier in Turkije is de rust al 
lang weergekeerd en de berichtgevin-
gen in Nederland worden minder, ook 
minder negatief en dat is ook terecht. 
Alle mensen, die afgelopen seizoen 
hier zijn geweest hebben ook niets 
gemerkt dat het dagelijkse leven hier 
veranderd is. Dat is ook duidelijk te 
merken aan het huidige boekingsge-
drag van de mensen, we hebben al veel 
meer vroege boekingen dan we hadden 
durven hopen, sterker nog we plussen 
al behoorlijk op de weken, die we aan 
eind seizoen 2015 hadden en toen was 
de situatie zoals altijd daarvoor. 
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Druk 

Winterklaar maken…. 
Nou ja winter…..vriezen doet he niet in Turkije, ten minste 
niet waar wij ons bevinden. Dus dat is wel een ander soort 
“winterklaar” als dat je in Nederland zou moeten doen. 
Maar we zijn er al weer mee begonnen. Het seizoen is ten 
einde en voor we met zijn allen op vakantie kunnen zullen 
we de schepen eerst winterklaar moeten hebben. 

Al het zout moet van de boot, zoals je weet trekt zout vocht aan en dat moet je zeker niet op en in de 
boot hebben. Dus alle zeilen worden gespoeld, alle lijnen worden in de dinghy’s in de wasverzachter 
gezet en daarna flink uitgespoeld. Ok, dat kan iedereen zich best wel voorstellen maar er is nog zoveel 
meer wat “zoutvrij” moet: bakskisten met alle zaken die daar in zitten, bilgeruimtes door het gehele 
schip, motorruim, zwemvesten, lifelines, vloerpanelen, buitenkussens, binnenkussens, dekbedden  en 
hoofdkussens…….alles wordt eerst grondig gereinigd voor we aan de vakantie gaan beginnen. Na de 
vakantie gaan we met het lakwerk starten….we houden je op de hoogte! Adrieenne duikt haar kantoor 
weer in voor de administratie….even wennen hoor! 

Technische ploeg 

Het kantoorwerk 
begint weer 

Dolfijnen voor de boeg 

Twee Landen Route in 2017 


