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Het begon in de laatste week van Augustus al een beetje duidelijk te worden 
dat we de 2 landentour niet volgens plan konden gaan varen. Maar dat het 
er uiteindelijk op uitdraaide dat we hem geheel af zouden moeten blazen 
dat hadden we pas op Zaterdagochtend moeten besluiten. Altijd blijft de 
hoop dat de boel nog gaat veranderen, ten goede dan bedoel ik, maar het 
werd alleen maar erger en erger. Het zou er op neer komen dat we de eerste 
dagen uit konden klaren en inklaren op Symi maar dat het vervolg naar 
Tilos al in het gedrang zou komen….met het risico om voor het strand te 
moeten ankeren met 18-20 knopen wind in de nacht, dat was geen optie. Ok 
dan door naar Kos met het risico dat we daar 2  of misschien wel 3 dagen 
zouden moeten blijven. Nu is 1 verwaaidagje op één van de eilanden hele-
maal niet zo erg, het is best leuk om het eiland op een andere manier te 
verkennen maar je boekt een zeilvakantie om te zeilen. We kunnen mooie 
zeiltochten bedenken achter het bureau maar uiteindelijk beslist het weer 
wat het uiteindelijk gaat worden. Op zaterdagmiddag kwamen de 
flottieljegangers aan op de steiger en Martin heeft gelijk een spoedberaad 
bijeen geroepen om de mededeling te doen dat we de 2 landentour afblazen 
met de volgende redenen…..Het bleek dat we ons zelf veeeeeel drukker 
maakten dan onze gasten, want die komen idd om te zeilen en waarheen??? 
Ze houden van Turkije, er zijn mooie plekken genoeg toch? Als pleister op 
de “wondjes” mocht iedereen een verzoeknummer indienen en zouden wij 
de route er van “breien”. De enige optie was om naar het oosten te gaan, 
want de westkant met de Gökova golf was ook geen mogelijkheid om heen 
te gaan. Het is een gezellige 2 weken geworden met veel verrassende plekjes 
en voor alle mensen zelfs minimaal 1 nieuwe locatie. Volgend jaar geen 2 
landentour maar de “oude” Kekova route is weer uit het stof gehaald met 
een extra “bonusweek” als slagroom op het toetje.  
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Septembermaand was vol 
verrassingen 

Onze prijzen blijven gelijk! 
Ook in 2019 kunnen wij als SailBest 
onze scherpe prijzen handhaven. 
Door onze unieke ligging in de knus-
se en supergezellige familie Palmiye 
Marina en Hotel, met alles wat je no-
dig hebt binnen handbereik in de 
fantastische en rustieke Hisarönu golf 
waar de tijd al jaaaaaren stil lijkt te 
staan, zijn wij als SailBest in staat om 
de kosten in de hand te houden en 
daar kunnen jullie als onze gasten 
ook in 2019 wéér van profiteren. Plús 
de extra ludieke kortingen op bij 
voorbeeld de derde Kekovaweek, 
voorjaarskortingen met in de 
Meivakantie zelfs tot 50%, de drie 
dagen extra aan eind van seizoen én  
de lage aanbetaling van 10%, zorgt 
dit zeker voor een super 2019! Bel  of 
mail Cees voor een offerte op maat! 

Martin 60 jaar 

Kaptain Nemo 


