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Nieuws Magazine
De laatste maand van het seizoen
2017 is begonnen!
Scooteren op Nysiros

Bijzonder mooie
septembermaand !

We wéten dat het in Nederland
in september bar en boos is
geweest met het weer, stormpje
hier en daar en veel….heeeeel
veel regen….Nou daar hebben
we hier geen last van gehad
hoor, de Septembermaand was
heerlijk van temperatuur, de meeste dagen een mooie wind en de avonden
koelen lekker af zodat het slapen weer super is! Adrieenne heeft zelf eind
september nog gezwommen…..nieuw record gebroken dus hahahaaha! De 2
landentour was zoals hij moest zijn, we hebben alle eilanden die we op het
verlanglijstje hadden staan aan kunnen doen. Symi stad, Kos, Kalymnos,
Nysiros, Tilos, Panormitis en Rhodos….allemaal gelukt met erg mooi
zeilweer tot Tilos. Daarna een dag geen wind maar goed….als het dan toch
“té” is dan beter te weinig dan te veel want voor te weinig hebben we een
motor en voor te veel moet je blijven liggen. Het was een prachtige tocht met
een heel bijzondere groep mensen. Er zaten toch een aantal mensen tussen
van 80+ en omstreken….ik teken er gelijk voor als wij op die leeftijd dit ook
nog kunnen doen: Respect hoor!!! We hebben er van genoten, en zij ook, met
volle teugen ( ouzo of raki hahahaha). In de laatste week van September zijn
Hans en Anouk nog een weekje bij gesprongen. De eindsprint van dit seizoen
is erg druk en een beetje extra hulp konden we goed gebruiken, Bedankt
Hans en Anouk, en tot volgend jaar maar weer, dan zijn jullie ook weer van
de partij als jullie tijd kunnen maken tussen al de trouwplannen ;-)))
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Kalymnos

Kort nieuws
Progamma 2018 staat al online
met vroegboekkorting tot wel
15% plús een speciale
Seizoensstartkorting !
De reserveringen voor 2018 zijn al
in volle gang. Onze vaste klanten
hebben de info al lang in de
mailbox mogen ontvangen. Vanaf
afgelopen week staat de
uitgebreide informatie on-line en
kan iedereen lekker hun vakantie
voor 2018 uit gaan zoeken
Alle data en routebeschrijvingen
worden uitgebreid beschreven,
met routes zoals naar Englisch
Harbour, One-way naar Marmaris,
en de populaire 2 landentour gaan
we in 2018 voor een afwisselend
programma zorgen.

Englisch Harbour route

