
 
 
 

 
Beste zeilers(sters), 
Plan nu uw MEI-schoolvakantie. 

Wij zijn al weer volop bezig met onze flottieljes vanuit LEFKAS en natuurlijk kunt u er ook zelf op 
uittrekken (bareboat zeilen) bv. vanuit CORFU en LEFKAS. 

Speciaal voor deze MEI-vakantie (25 April – 02 Mei) hebben we een paar hele leuke 

AANBIEDINGEN*  

(Met kortingen tussen de 30 en 40%) 
Voor u gemaakt, zoals: 

 
 
 

Vanuit CORFU (bareboat) en LEFKAS (flottielje en bareboat). 
 

 
SUN ODYDDEY 33i (2013-15) 

met 2 hutten (4+1 slaapplaatsen) en 1 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  775,- €. 

 
 



 

SUN ODYDDEY 389 (2016) 

met 3 hutten (6+1 slaapplaatsen) en 1 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1075,- €. 

 
 

 

SUN ODYDDEY 440 (2019) 

met 4 hutten (8+1 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1595,- €. 

 
 

 

BAVARIA 51cr. (2010) 

 met 5 hutten (10+1 slaapplaatsen) en 3 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1650,- €. 

 
 

Vanuit LEFKAS (flottielje en bareboat). 
 

 

BAVARIA 39 cr. (2007) 

met 3 hutten (8+1 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1075,- €. 

 
 
 
 

BAVARIA 40 cr. (2013) 

met 3 hutten (6+1 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1220,- €. 

 
 

 



 

BAVARIA 42 cr. (2007) 

met 3 hutten (6+1 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  950,- €. 

 
 
 

OCEANIS 43 (2009) 

met 4 hutten (8+1 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1350,- €. 

 
 

 

SUN ODYSSEY 44i (2011) 

met 4 hutten (8+1 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1425,- €. 

 
 
 

 

BAVARIA 45 cr. (2011) 

met 4 hutten (8+1 slaapplaatsen) en 3 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1475,- €. 

 
 
 

 

BAVARIA 46cr. (2007) 

met 4 hutten (8+2 slaapplaatsen) en 2 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1425,- €. 

 
 

 
 



 

OCEANIS 50 (2010) 

met 6 hutten (10+2 slaapplaatsen) en 4 x toilet/douche + buitendouche, 
 

Nu voor de week van 25/4 – 02/5 voor de SPECIALE PRIJS van 

slechts  1995,- €. 

 
 

Bij komende kosten:  eindschoonmaak en soms de buitenboordmotor 
Wilt u meer informatie over een jacht of wilt u een van deze jachten boeken  

…..mail ons  info@specialfeeling.nl 

 
 

Verder hebben wij natuurlijk ook altijd leuke 

AANBIEDINGEN  
voor de rest van het jaar zoals de zomer vakantie, zowel 

bareboat als in onze flottieljes, behalve in Griekenland ook 
in bijna alle andere landen zoals Kroatië, Italië, Spanje, 

Frankrijk, Turkije etc. 
Kijk daarvoor op onze website:  www.specialfeeling.nl 

 
 

*  Deze aanbieding is alleen geldig bij boeking voor 31 jan. 2020 en niet in 
combinatie met andere aanbiedingen/kortingen 

 
 

Met vriendelijke groet, en altijd tot je dienst. 

 
Ellen & Henk Timmerman 

SPECIAL FEELING ZEILVAKANTIES 

Charter Agents 

Vissershaven 8, 3846 AG Harderwijk. 
Mob : +31 6 18420850; Skype: specialfeeling 

K.v.K. nr. : 08079785;  BTW identificatie nr.: NL001269084B67 
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