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Het is weer voorbij dit mooie seizoen, 
     dit seizoen dat begon al in April….Jaaaaa 

je dacht dat er geen einde aan zou komen, 
maar voor je het weet is dit prachtige 
seizoen al weer voorbij….. 
Er is veel gebeurd dit seizoen. Allereerst 
was de verrassing groot dat alle baaien in 
de grote Fethiye-Göçek baai grondig aan 
het verbouwen zijn geweest. Kapi Creek, 
Sarsala en Wallbay hebben een totale 
metamorfose ondergaan. De 2 landentour 

was een groot succes, dus die gaan we in 2018 nóg weer 2 keertjes doen. We 
hebben al met al een mooi seizoen gehad waar we met veel plezier op terug 
kunnen kijken. Bedankt iedereen die daar haar of zijn steentje aan heeft bij 
gedragen! 

Opperdepop…… 

Mooie plannen in Bozukale ! 
Mustafa van Sailors house in 
Bozukale heeft ons ingelicht wat 
zijn plannen zijn voor de 
verbouwing van het meest simpele 
restaurantje uit onze reeks. Hij 
gaat de boel flink opknappen zegt 
hij. De steiger wordt geschilderd 
en gaat voor elke ligplaats een 
naam krijgen: Alfa, Bravo, 
Charlie, enz. Verder worden de 
douche en toiletruimtes 
vernieuwd, de keuken compleet 
vervangen, nieuwe tafels, stoelen 
én tafelkleedjes….Hij gaat wél 
dezelfde kok houden dus dat gaat 
helemaal goedkomen in 2018. We 
zijn zeer benieuwd in April naar 
het resultaat, we hebben in elk 
geval de foto’s nog ;-)  

Nieuw moederschip 2018 

Sailors House Bozukale 

                   Nieuw Moederschip in 2018 
Het trouwe moederschip Fantasio was toe aan haar pensioen, ze heeft jaren 
trouwe dienst gedaan maar is nu toe aan een ander leven….Dus….Martin 
en Adrieenne hebben een nieuw moederschip in het seizoen 2018: een 
hagelnieuwe Bavaria 46 Vision. 
Het schip zal eind November klaar zijn bij de Bavariawerf. Eind Februari zal 
ze samen met de nieuwe Bavaria 42 Vision “Voyager” naar Koper Slovenie 
vervoerd worden om klaar gemaakt te worden voor de tocht naar Turkije. 
De planning is om het eerste weekend van Maart te starten voor de tocht 
van bijna 1000 zeemijlen naar de thuishaven Orhaniye. 
Uiteraard zullen we iedereen die dat leuk vind op de hoogte houden van de 
voortgang. De naam…..die houden we nog even voor onszelf…. 


