Meezeilen vanuit Zadar/Sukosan

Vanuit Zadar/Sukosan kun je meezeilen met het
moederschip van de flottielje. Voordelen van het
meezeilen in de flottielje zijn:
Gezelligheid, omdat er veel meer schepen
meegaan en dus ook andere mensen.
Fantastisch voor kinderen, in de schoolvakanties
zullen er altijd andere kinderen in de groep zijn

Ontspannen zeilen, de schipper kent het gebied en brengt je naar de mooiste plekken.
Natuurlijk steek je onderweg ook zelf de handen uit de mouwen om te helpen met de
zeilen hijsen, overstag gaan, navigeren, etc. Door de vele ervaringen en kennis van de
flottielje-begeleiding weten zij de gezellige en pittoreske dorpjes, restaurants en
barretjes te vinden. Elke ochtend wordt er een briefing gegeven door de flottieljebegeleiding waarbij de route van de dag wordt besproken, je de informatie, het
weerbericht krijgt over het te varen traject en de mooie baaien waar je overdag voor
anker gaat voor een frisse duik.

Plaatsen die aangedaan worden
Sukosan - Zminjak - Kaprije - Primosten - Stad Trogir - Natuurbaai Kapranj - Skradin
(watervallen)
- Trbunje - Kornati archipel - Baai Kornatie - Telascica baai - Sali - Ugljan

Aankomstdag in Sukosan is zaterdag, vertrek eerste zeildag is zondag. Terugkomst in
haven is op de vrijdag rond 16.00 uur, maar tot zaterdagochtend kunt u aan boord
blijven van uw jacht.

Wat vind je aan boord van de jachten?
- (Rol)grootzeil, rolgenua en elektrische ankerlier.
- Warm water douche op het het zwemplateau en in de natte cel.
- Bijbootje, radio/CD speler, GPS plotter
- Compleet keuken inventaris, koelkast, oven, bedlinnen en kussens.
- Zeekaarten en navigatie hulpmiddelen.
-Zwemvesten
Voor alle volwassenen aan boord liggen er natuurlijk zwemvesten klaar. Wij regelen ook
voor de "kleine schippers" onder ons zonder meerkosten ook speciale kinderzwemvesten.
Van te voren graag leeftijd en gewicht even doorgeven en bij aankomst liggen de vesten
voor u klaar.

De meezeilschepen :
Jeanneau Sun Odyssey 36i

Lengte romp
Breedte
Diepgang standaard
Aantal slaaphutten
Watertank
Dieseltank
MOTOR (kW/pk)
Volvo MD 2020

10.94 m
3,59 m
1,94 m
3
355 L.
130 L.

29 pk

Elan 38.4 Impression

Lengte
Breedte
Diepgang
Stahoogte
Slaapplaatsen

11,55 m
3,91 m
1,80 m
1,95 m
6

Zeiloppervlak
ca 40 m2
Dieseltank
165 liter /
Watertank
240 liter
Motor
40 hp inboard

Prijs meezeilen :

vanaf 495,- euro per persoon per week.

Boordkas meezeilen: 130,- euro per persoon per week.
Hieruit worden boodschappen, (ontbijt/lunch, drinken, koekjes), havengelden, diesel en
schoonmaakkosten betaald.

Heeft u vragen over meezeilen in Kroatie?
Bel of email ons.
www.gofunsailing.nl
www.zonnigezeilvakantie.nl
www.zeilenwereldwijd.nl
tel.nr. 0031 6 20553904

