
 

Flottielje zeilen vanuit PULA 

Gezellig, veilig en gemakkelijk… 

Samen met gezin of vrienden op je eigen zeiljacht varen naar de eilanden ten zuiden van Istrië. 
Genieten van zon, zee, wind en het gezelschap in een eigen Amorgos flottielje. 
 
Ontdek al zeilend de Kvarner! Onze flottieljes worden begeleid door één of twee flottieljeleiders 
die je – indien nodig – bijstaan met raad en daad. Die de weg weten naar de mooiste baaien om 
een paar uur te dobberen, die je attenderen op de nabijheid van dolfijnen of die een plekje 
reserveren op dat gezellige terras in Mali Losinje om, onder het genot van een streekwijn, na te 
genieten van een heerlijke zeildag. 
 
Elke dag begint er weer een nieuw avontuur en je zult je al snel zo vrij als een vogeltje tussen 
prachtige Kroatische baaien voelen! Flottieljezeilen bied je de mogelijkheid om zorgeloos te 
genieten van een vakantie in dit uitdagende zeilgebied. 

Flottieljezeilen rond Cres en Losinj 

Vanuit Pula laten onze flottieljes naar het zuiden Istrië vrij snel achter zich en steken over naar de 
eilanden in de Kvarner bocht. Je legt deze vakantie je zeiljacht alleen maar aan bij eilanden! Dat 
is best uniek. De eilanden verschillen sterk van elkaar waardoor iedere dag letterlijk een nieuw 
avontuur brengt. Lig je de ene dag aan een levendige kade, de volgende dag anker je aan een 
mooringboei midden in een baai) of word je wakker aan een steiger van een klein restaurant. 
 
Het flottielje dat de noordelijke route zeilt, volgt de eerste dagen juist de kustlijn van Istrië naar de 
Kvarner bocht. Je zeilt naar prachtige baaien aan de zuidkust van Istrië. Halverwege de week 
steken we over naar het Venitiaanse stadje Cres op het gelijknamige eiland. 
 
De meest voorkomende wind aan de kust van Istrië en in de Kvarner is een matige Maestral uit 
het noordwesten. De bekendste wind is waarschijnlijk de Bora. Dat is een noordoostenwind die 
ontstaat door de rotswanden en dalen in het Velebitmassief, een indrukwekkend gebergte op het 
vasteland. De bora wordt goed voorspeld en houdt over het algemeen in de zomer slechts kort 
aan. Wat verder uit de kust is hij minder hard en verraderlijk. En… na de bora schijnt altijd de 
zon! Onze flottieljes houden hier goed rekening mee indien nodig. 
 
Meestal zitten er 1 of 2 dagen tussen waarop we een wat langere afstand van 25 mijl zeilen. De 
andere dagen zeilen we kortere afstanden, waarbij je alle vrijheid hebt om je eigen ´ommetje´ te 
varen. De kvarner heeft een mediterraan klimaat met aangename temperaturen vanaf april of 
mei. In de zomer is het gemiddeld 27 graden, dus je kunt dagelijks zonnebaden of een 
verfrissende duik nemen. 

 


