Meezeilen in Sardinië vanuit Portisco!
Geniet van de prachtige omgeving, mooie baaien, heerlijk zeilen met goede wind en de
voortreffelijke Italiaanse keuken.

Er is geen betere manier om het echte Sardinië te ontdekken: de
mooiste stranden en baaien van de Costa Smeralda liggen op u
te wachten om ontdekt te worden.
Aan boord kunt u genieten van een prachtige cruise in de
Middellandse Zee van de Costa Smeralda naar Zuid-Corsica.
Dit is de perfecte bestemming voor uw volgende
meezeilvakantie, kom zeilen in Sardinië.

Start vanuit Portisco
Portisco ligt in het noorden en is een uitstekende uitvalsbasis
voor een zeilcruise in dit ongerepte gebied. Portisco is zeer goed
te bereiken via vliegveld Olbia. Met de taxi bent u in een kwartier
bij het meezeilschip.
Portisco is gelegen in aan de prachtige "Costa Smeralda", tussen
Porto Cervo en Porto Rotondo op slechts 15 minuten afstand van
Olbia Airport. Marina di Portisco is een natuurlijke groene baai en
is ideaal voor het zeil toerisme en biedt een verscheidenheid van
diensten in een warme en gastvrije omgeving.
Omdat er zoveel mooie baaien zijn overnachten we een aantal malen op eigen anker. Neem een duik
in het prachtige water. 2x in de week koken we gezamenlijk een fantastische maaltijd en genieten
van de ondergaande zon. De andere keren eten we in een restaurant (voor eigen rekening) voor
degene die dit leuk vinden. Halverwege de week liggen we in een stadje waar weer inkopen gedaan
kan worden, souvenirs gekocht kunnen worden, of je een terrasje kunt pakken etc. Daarnaast liggen
we ook vaak in de buurt van een dorpje waar een lokale markt te bezoeken is.
Leven aan boord
Zeilervaring is niet nodig. Wel wordt van je verwacht dat je af en toe de handen uit de mouwen
steekt: je helpt mee de zeilen hijsen, strijken, reven, aanleggen, afvaren, boodschappen doen, de
lunch maken, afwassen en de boot opruimen. Gelukkig maken vele handen licht werk! Daarnaast
hoef je aan boord niet veel te doen, behalve genieten van de zon, het water en de eilanden. Als je
zin hebt kun je het één en ander leren op zeilgebied. De schipper is zeker bereid je daarbij te helpen.
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Het meezeilschip is ook het moederschip van de flottielje wat betekent dat er in de middag/avond
ook contact gemaakt kan worden met de bemanning van andere schepen.

De boordkas
Voor we de trossen losgooien, maken we een 'boordkas'. Vanuit deze boordkas worden de
boodschappen, havengelden, diesel, water, schoonmaakkosten jacht e.d. betaald. De kosten van de
boordkas bedragen € 150 per persoon per week. De deelnemers beheren gezamenlijk de boordkas.
De schipper is vrijgesteld van betaling aan de boordkas. De boordkas is alleen bedoeld voor eten en
drinken (non-alcoholisch) aan boord (ontbijt en lunch) en de onkosten aan boord.

De accommodatie
Je zeilt op een modern kajuitzeiljacht voorzien van koelkast, douche, toilet, keuken en navigatiehoek
en douche op het achterdek. Je slaapt aan boord in een tweepersoonshut die je deelt met een
reisgenoot of in een kooi in de kajuit. Ondanks dat we spreken over een ruim kajuitjacht moet je je
realiseren dat de ruimte aan boord van een jacht beperkt is. Je vaart maximaal met vier deelnemers
en één schipper.

Door de mix van opstappers van het moederschip en de flottielje mensen ben je niet alleen met de
personen op je eigen schip. Ook kun je ervaringen van de dag uitwisselen met anderen.
Meezeilen is zeilplezier voor vele verschillende type mensen: alleengaanden, vriendinnen, stellen,
zeilers, non-zeilers, maar voornamelijk zijn het mensen die graag mooi weer willen hebben op
vakantie maar een strandvakantie niet zo zien zitten.
Een beetje actief bezig zijn, een beetje luieren, andere mensen ontmoeten, op plekjes komen waar
de meeste toeristen nu net niét kunnen komen, lekker op het water zijn, allemaal ingrediënten die in
een meezeilvakantie thuishoren.
Meezeilen is ook per uitstek geschikt om kennis te maken met het zeilen, misschien vind je het zo
leuk dat je meer van het zeilen wilt weten en een cursus gaat volgen.
Tijdens de meezeilreis is er zeker ruimte om dingen te leren over het zeilen. Op jouw initiatief zal de
schipper zeker de moeite nemen om je wat fijne kneepjes van het vak bij te leren.
Je kunt meer te weten komen over het navigeren, trimmen van de zeilen, koersbepaling, en nog veel
meer maar het is geen cursus, de schipper zal ook zijn tijd moeten verdelen over de gehele groep.
Orde en netheid aan boord is noodzakelijk voor het comfort van iedereen maar ook voor de
veiligheid. Veiligheid op het schip is het allerbelangrijkste, de kapitein is hiervoor verantwoordelijk.
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Maar hij heeft zeker de hulp en de medewerking van zijn bemanning nodig.
Om deze veiligheid te waarborgen zijn er een aantal vaste regels aan boord, die lijken mischien soms
overdreven maar zijn noodzakelijk om iedereen veilig van A naar B te brengen. Een van deze regels
is bijvoorbeeld "alle ramen dicht tijdens het varen" dat kan warm zijn binnen maar je moet er niet
aan denken dat er iemand aan dekt loopt en het schip een onverwachte beweging maakt en die
persoon valt door het openstaande raam. Dan is de vakantie voor iedereen echt afgelopen.
De kapitein zal u van alle veiligheidsvoorschriften op de hoogte stellen, het is ook belangrijk dat een
ieder zich daar aan houdt.
Buiten de veiligheidsregels zijn er uiteraard ook de sociale regels, men leeft met een aantal mensen
op een relatief kleinere ruimte en de bedoeling is dat het geheel met elkaar gedaan wordt. Zowel de
huishoudeijke taken als de zeilende werkzaamheden. Iedereen zal een keertje de afwas doen, voor
elkaar drinken pakken, koffie zetten in de ochtend etc. etc. De algemene ruimtes dienen altijd
opgeruimd te zijn, toiletruimtes schoon, kombuis aan kant, om het voor iedereen een comfortabele
vakantie te laten zijn.

Prijs per persoon per week 595 euro
Inbegrepen:
• Verblijf aan boord: overnachtingen in 2 persoons hutten op indeling
• Nederlandse schipper / begeleiding
Niet inbegrepen:
• Retourvlucht Amsterdam – Olbia / Transfer van en naar het vliegveld op Sardinië
• Bijdrage boordkas (maaltijden en soft dranken) ca. € 150 p.p. per week
• laken- en handdoekenset: € 17 per week.
• Reis- en annuleringskostenverzekering
Minimaal aantal deelnemers is 3
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