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Nieuws Magazine
In 2018 komen weer nieuwe
schepen in onze vloot !

Luxe voorhut

Goed nieuws te melden
Natuurlijk weten we allemaal dat
het toerisme in Turkije is terug
gelopen dit jaar. Maar we blijven
het volste vertrouwen houden,
dat de mensen die Turkije
kennen, en die van dit gebied
houden, er allemaal weer hun
zeilvakantie gaan vieren. Dit is
toch één van de mooiste zeilgebieden van de wereld en vanuit Orhaniye kom
je toch in het mooiste ongerepte stukje van Turkije terecht. Dat staat als een
paal boven water ( of Atabol voor de kenners…) We krijgen al veel reacties
op ons nieuwe programma van 2018 en de eerste reserveringen staan al weer
in het boekingsschema!
Onze vloot gaat weer uitgebreid worden met onder meer een gloedjenieuwe
Bavaria 42 Vision! Met alles erop en eraan kan je wel zeggen: Het wordt een
PLAATJE, met 2 zeer ruime slaapcabines, in de voorhut een frans bed en in
de achterhut 2 aparte bedden waar je ook een heel groot bed van kan maken,
beide hutten met eigen badkamer. Alle nieuwste elektronische snufjes en
elektrische winches! Er komt een Trimcontrol systeem wat exclusief voor
Bavaria is ontworpen, hierdoor gaat het schip volautomatisch overstag met 1
druk op de knop. De ene lier rolt de lijlijn af en de andere lier trekt de
“nieuwe lijlijn” automatisch aan…gemak dient de mens zullen we maar
zeggen. Uiteraard mag de boegschroef niet ontbreken. Koelkast met een
vriezer voor de broodnodige ijsblokjes…..(pas op voor de flottielje hoor
anders is de voorraad ijsblokjes erg snel op, óf je hebt alle dagen visite! )
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Kort nieuws
Hulptroepen bedankt!
We willen graag Hans, Anouk en
Bert hartelijk bedanken voor hun
inzet tijdens het drukke
hoogseizoen. Maar ze zijn nog
niet helemaal uitgezeild hoor in
de drukke septembermaand
komen ze weer een handje ( en
zeiltje) helpen. Nogmaals bedankt
voor alles! ( en tot snel)
Ook voor 2018 zijn de afspraken
al gemaakt om ons te versterken.
En daar zijn wij en onze
“hoogseizoengasten” erg blij mee.
Bert, Sheila, Hans, Anouk….ze
horen gewoon bij SailBest.

Ruime salon

