
SPECIAL FEELING  

zeilvakanties 
 

Wat is belangrijk bij het flottieljezeilen 

Dat U zorgeloos kunt genieten gedurende uw vakantie. D.w.z. dat U niet hoeft te zoeken waar 

uw boot afgemeerd ligt. (U wordt door ons -indien U dat wenst- met een taxi van het vliegveld 

gehaald en naar uw boot gebracht).  

• Dat het door U gehuurde zeiljacht in perfecte conditie is.  
• Dat er geen problemen met de motor of zeilen ontstaan. (wij verhuren alleen jonge en 

goed onderhouden zeiljachten).  
• Dat U goede en juiste informatie krijgt.  
• En dat U ook in Griekenland (of waar dan ook) goed en correct geholpen wordt.  

Bij  FLOTTIELJEzeilen is het van het grootste belang:  

• Dat U een goede begeleiding krijgt.  
• Dat de flottieljeleiders weten waarover ze praten, dat ze ter plaatse goed bekend zijn en 

dat ze U alle hulp kunnen/willen geven die U verlangt.  
• Tevens is het belangrijk dat U weet dat bij ons alles mag maar niets moet.  

Wilt U halverwege uw vakantie zelfstandig verder varen, geen probleem, dat kan bij ons. Wilt U 

achter het flottieljeschip aanvaren, of juist niet en uw eigen gang gaan ?  

Doe wat U het prettigst vindt.  

Bij ons staan al deze punten hoog genoteerd.  

Bij ons krijgt U de beste zeiljachten en de beste begeleiding.  

U vertelt ons waar U wilt zeilen en in welke periode. Welk type zeiljacht U wilt en voor hoeveel 

personen. 

Wij geven U de scherpste prijs.  

De vliegreis kunt U zelf boeken, maar wij kunnen dit ook voor U verzorgen.  

Bij het FLOTTIELJE-zeilen is er voor de begeleiding een toeslag.  

De zeiljachten zijn uiteraard voorzien van alle nodige veiligheidsmiddelen en voldoen aan alle 

eisen voor het zeezeilen.  

Aan boord bevinden zich kaarten en een PILOT (boordboek) van het betreffende gebied en voor 

de zuid-Ionische Zee krijgt U van ons een Nederlandstalig boordboek vol met nuttige informatie. 

O.a. over het Lefkas gebied: Waar zijn de leuke baaitjes om te zwemmen en te snorkelen, hoe 



moet je een bepaalde haven invaren, waar en hoe kun je het beste afmeren en wat is de beste 

manier om te ankeren. De Flottieljeleiding geeft 's morgens een uitgebreide briefing betreffende 

het weer en de te varen route en wat de leuke plekjes zijn onderweg. Daarna kunt U op eigen 

gelegenheid wegvaren of samen met het flottieljeschip. Na een dag van heerlijk varen, zonnen 

aan dek en zwemmen in het azuurblauwe water, meert U elke avond af in weer een andere baai 

of plaatsje waar in een gezellige Griekse taverna gedineerd kan worden. (U kunt met de hele 

groep mee uit eten gaan maar dit moet uiteraard niet, U kunt ook uw eigen gang gaan).  

De Flottieljeleiding is ervoor om daar hulp te bieden waar dat nodig is en U kunt altijd een 

beroep op hen doen. Via een MARIFOONkanaal hebt U de hele dag contact met het 

Flottieljeschip (en de ander schepen van de vloot) en kunt U hen oproepen wanneer U wilt.  
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