
 

Wat doe jij tijdens flottielje zeilen? 

Wat doe je overdag tijdens flottielje zeilen? 

Na een heerlijk nachtje slapen op je eigen jacht, is er elke ochtend een briefing. 

Tijdens de briefing krijg je uitleg van onze flottielje begeleiding over de route, tips 

waar je kan lunchen, het weer en waar je aan het einde van de dag moet zijn. Na de 

briefing, een heerlijk ontbijt en een sterk bakje koffie, kan je vertrekken met je 

zeiljacht of catamaran. Aan het einde van middag kom je aan op een mooie 

ankerplaats of een authentiek haventje. Onderweg heb je genoeg tijd om ergens te 

lunchen in prachtige baai en een paar mooie rakken te maken. De flottielje 

begeleiding staat klaar om je te ondersteunen bij het ankeren of hulp te bieden bij het 

aanleggen. Daarna wordt besloten of we bijvoorbeeld naar het strand gaan om te 

snorkelen of te barbecueën bij een kampvuur. Op andere dagen zoeken we juist 

vertier op een terras, eten we in een restaurant en bezoeken we het lokale dorp. 

Kortom genoeg te beleven tijdens het flottielje zeilen. 

Wie gaan er flottielje zeilen? 

Deelnemers zijn vaak beginnende zeilers of gezinnen met kinderen die op een veilige 

manier nieuw vaarwater willen leren kennen. Maar ook voor de ervaren zeiler die van 

gezelligheid houdt, is flottielje zeilen ontzettend leuk. Na de schippersbriefing vaart 

ieder zelfstandig naar de afgesproken locatie en ’s avonds ontmoet je de andere 

zeilers weer in de afgesproken haven of baai. Of je nu een ervaren zeiler bent of niet; 

flottielje zeilen is een onvergetelijke ervaring voor iedereen, van jong tot oud. 



Waar kun je flottielje zeilen? 

Wij bieden i.s.m. collega’s diverse flottieljes aan tijdens het voorjaar, zomer en het 

najaar met verschillende vaarroutes en vertrekhavens in verschillende Zuid-Europese 

landen. In Kroatië vertrekken de flottieljes vanuit meerdere plaatsen zoals PULA, 

SUKOSAN, MURTER, ZATON (Sibenik) en vanuit SPLIT-TROGIR. Verder naar het 

zuiden hebben we van april t/m oktober flottieljes in Lefkas en Athene regio. IN de 

zomer komen hier nog Corfu en de Sporaden bij. Verder hebben we in het najaar nog 

leuke flottieljes rond Kos in de Dodekanesos! Ook kun je genieten van speciale 

tweeweekse of drieweekse flottieljes waarbij we de Cycladen bezoeken. Kortom we 

hebben genoeg keuze in flottieljes op deze prachtige zeil bestemmingen. 

Flottielje zeilen op unieke locaties 

Naast bovengenoemde landen bieden we ook in Italië flottieljes aan die vanuit 

Salerno vertrekken. Deze flottielje neemt je mee langs de Amalfikust en is een waar 

feest voor jong en oud! En voor de mensen die het liever dichter bij huis zoeken 

bieden we een zeer diverse en leerzame flottielje aan vanuit Lemmer. Met deze 

flottielje in Nederland ontdekt je de pracht van het IJsselmeer, de Waddenzee en als 

het weer meezit, de Noordzee. 'Last but not least', we bieden samen met een 

degelijke partner internationale flottieljes aan vanuit Fethiye, Turkije. Zowel een- als 

tweeweekse flottieljes zijn mogelijk om te boeken van mei t/m oktober in dit 

spectaculaire zeilgebied. 

Hoeveel zeilervaring moet ik hebben? 

Voor flottielje zeilen in Kroatië is Vaarbewijs ll verplicht. Wil je flottielje zeilen in Italië, 

Griekenland of Turkije, dan moet de schipper minimaal een Proof of Competence 

hebben. Zo’n P.o.C. kunnen wij afgeven indien je kunt aantonen voldoende ervaring te 

hebben. Overigens kun je ook meevaren op het begeleidende jacht en zo het zeilen 

onder de knie krijgen. Wil je je voorbereiden op een zeiltocht? Vraag dan eens naar 

onze zeillessen in Nederland. 

Ervaren begeleiding tijdens flottielje zeilen 

Iedere ochtend vindt er een briefing plaats waar de vaarroute, weersverwachting en 

het dag verloop worden besproken en waar je ook vragen kunt stellen aan de 

flottieljeleiding. Op het begeleidende schip vaart een ervaren schipper die steeds 



bereikbaar is via de marifoon/telefoon en die je kan helpen met alle voorkomende 

zaken. Zo ben je verzekerd van een veilige tocht en aan het eind van de dag kan de 

schipper je zelfs helpen bij het aanleggen in de haven. Wil je zelfstandig extra mijlen 

zeilen? Geen probleem. 's Avonds ontmoet je de andere flottielje zeilers gewoon weer 

in de afgesproken baai of haven. Misschien wil er wel iemand met je mee. 

Havens een baaien 

Over het algemeen worden de zeiljachten aangelegd nabij kleine havens. Daarna 

wordt besloten of we bijvoorbeeld naar het strand gaan om te snorkelen of te 

barbecueën bij een kampvuur. Op andere dagen zoeken we juist vertier op een terras, 

eten we in een restaurant en bezoeken het lokale dorp. 

Wanneer kan ik flottielje zeilen? 

• Flottielje zeilen Griekenland Meivakantie en Zomervakantie 

• Flottielje zeilen in Kroatië tijdens Meivakantie en Zomervakantie 

• Flottielje zeilen in Turkije tijdens Meivakantie en Zomervakantie 

• Tijdens de zomervakantie kan je in Italië flottielje zeilen 

• Natuurlijk kan je ook meezeilen met één van de flottielje zeilvakanties in 

Griekenland, Kroatië of Turkije 

Vliegtickets + transfer naar de haven 

Hulp nodig bij het vinden van vliegtickets? Onze adviseurs helpen je graag! Ook 

kunnen wij een transfer voor u organiseren van de luchthaven naar de marina. Zo is 

jouw zeilvakantie gemakkelijk en snel in één keer geregeld. 

 

Voor meer (vrijblijvende) informatie vul het 
aanvraagformulier in of mail ons je wensen. 

 

https://specialfeeling.nl/informatie-aanvragen-voor-zeilvakantie/
mailto:info@specialfeeling.nl?subject=info%20aanvragen

