SPECIAL FEELING
zeilvakanties
Wat is flottieljezeilen nou eigenlijk ?
FLOTTIELJE zeilen houdt in dat U met uw gezin, familie of vrienden een boot huurt (minimaal 1
personen moet goed kunnen zeilen en een 2-de persoon, redelijk). U heeft geen zin om er
alleen op uit te trekken of U wilt de gezelligheid van een groep en U vindt het wel prettig dat er,
wanneer dat nodig is, hulp aanwezig is. Dan kunt U 'in groepsverband' onder begeleiding van
een moederschip gaan zeilen.
U boekt via ons de boot, vluchten en eventuele verzekeringen, en verder hoeft U niets te doen.
Uw zeilvakantie begint als U in het vliegtuig stapt. Op de plaats van aankomst staat een taxi
voor U klaar om U naar de boot te brengen. Er wordt dan ingecheckt en 's avonds gaan we
gezamenlijk gezellig uit eten in een van de vele taverna's, om elkaar een beetje te leren kennen.
De volgende ochtend wordt door de Flottieljeleiding een 'briefing' gegeven waarin o.a verteld
wordt wat de weersverwachting voor die dag is, wat onderweg leuke baaitjes zijn om voor anker
te gaan, om lekker te gaan lunchen of heerlijk te zwemmen, en waar de tocht die dag naar toe
gaat. Dit gebeurt elke ochtend. Daarna kunt U uw eigen gang gaan, d.w.z. U kunt gaan en staan
waar en wanneer U wilt, of U kunt bij het moederschip in de buurt blijven. De bedoeling is dat U
in ieder geval tegen de avond in de afgesproken haven of baai aankomt, waar het moederschip
al aanwezig is om U eventueel te helpen bij het afmeren of ankeren. Gedurende de hele dag
staat de marifoon op het moederschip (en ook op al de andere flottieljeschepen) op een van
tevoren afgesproken kanaal, open zodat U, wanneer U dit wilt, contact op kunt nemen met het
moederschip of een van de andere schepen.
's Avonds kunt U aan boord gaan eten of met U eigen bemanning uit eten gaan. U kunt
natuurlijk ook met de groep en Flottieljeleiding gezellig op het terras van een taverna gaan
dineren. (De Flottieljeleiding weet de beste/leukste restaurantjes en kan van tevoren plaatsen
reserveren.)
Het is maar net wat U zelf wilt.
Bij het flottieljezeilen is de

flottieljebegeleiding heel belangrijk.

