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THEMAREIZEN EN SPECIALE GULET REIZEN 

Naast de zeilcruises voor 1 of 2 weken bieden wij ook een aantal speciale reizen aan. Op 

verzoek is het altijd mogelijk om een aantal themareizen te organiseren, zoals een golf 

zeilcruise (mogelijk bij Bodrum), een archeologische zeilcruise, een lustrumviering van een 
jaarclub, duiken, huwelijksreizen of bijvoorbeeld een bridge cruise.   

De themareizen die mogelijk zijn:   

  

Trossen los met klank & energie & coaching 

 

Innerlijk avontuur al zingend en zeilend langs de Turkse kust. Het motto van deze week is 

onthaasten. Lekker genieten, zingen en zonnen aan dek op een van onze schepen met daarbij 

de zon, de zee en wind als natuurlijke inspiratiebron. U laat het leven van alledag achter op de 

kade. De helende klanken plus energiebehandelingen maken vervolgens de weg vrij voor echte 
vrijheid, ontspanning en plezier.  

Deze reis wordt begeleid door Gertrude van Everdingen 
(piano/zangeres/Conservatoriumdocent) en Loes Ram (energiebehandelingen/coaching). 

“Dit is pas vakantie; dit is VRIJHEID”.  “Alle luxe in de eenvoud, alle eenvoud in de luxe” . 
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Taal & Cultuurcruise 

Een zeer inspirerende en leerzame week met docente Turks Paula Bijlsma. 

Zij zal o.a Turkse les geven aan boord van een van onze schepen. Daarnaast kan zij U alles 

vertellen over de boeiende Turkse cultuur. Voor zowel beginners als gevorderden. Uiteraard op 

een ontspannende wijze, want het is tenslotte vakantie. Lesmateriaal, theorie & praktijk 

aanwezig. Prijs op aanvraag! Paula is getrouwd  en heeft een Turkse pleegdochter. Zij reist al 

vele jaren in Turkije en al doende heeft zij veel  contacten opgebouwd. 

      

 

Wellnesscruise - uw eigen masseuse?  

Schoonheidsspecialiste Maria van Greuningen van ENJOY-IT verwent u o.a met een heerlijke 

gezichtsbehandeling en een ontspannende massage. Ook geeft zij persoonlijk advies m.b.t. 
huidverzorging en make-up. 

Dit is een super ontspannende zeilcruise waar gebruik gemaakt wordt van het produkt Lakshmi 
,een ayurvedisch product (100% plantaardig 
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Culinaire zeilcruise 

    

  

Koken met passie. Dat geldt zeker voor onze chefkoks. 

Een van onze "oud" chefkoks, tegenwoordig woonachtig in Nederland en werkzaam als chefkok 

in een restaurant,  leert U graag de fijne kneepjes van de lokale keuken. Zo bezoekt u samen 

met hem en de kapitein lokale marktjes, doet gezamenlijk de inkopen, komen er verschillende 

kookthema's aan bod en leert u op een relaxte manier alles over koken. Uiteraard is er genoeg 

tijd over om heerlijk te genieten van het zeilen en het maken van eventuele excursies. 

Kindercruise & 1-ouder cruise 

    

Alle kinderen tot 17 jaar ontvangen 50% korting op zowel de zeilcruise als het eten en 

drinken aan boord. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen er meerdere boten worden 

ingezet. Kinderen uitsluitend onder begeleiding van volwassene(n). Bij de samenstelling van de 

groep wordt er nauw gekeken naar de leeftijden van de kinderen. Over het algemeen is de 

leeftijd tussen de 5 en 15 jaar. Voor de kinderen hebben wij eventueel aangepast eten en 
drinken aan boord en extra spelletjes.    
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De 1-ouder cruise 

Tijdens deze "single parents" week ontvangen kinderen tot 17 jaar eveneens 50% korting op 
zowel de zeilcruise als het eten en drinken aan boord.      

Bodrum Cup 2012 

  

Een spectaculaire internationale zeilwedstrijd waar circa 70 schepen aan mee doen. Passagiers 

kunnen eventueel meehelpen met zeilen. Voor mooie foto’s en info kunt u surfen naar 
www.bodrumcup.com. 

Deze regatta zal in de derde week van oktober plaats vinden. Afgelopen seizoen heeft ons 

zeilschip de Yarkin, met kapitein Mehmet Ali, de 1e plaats behaald in haar categorie. Een 

geweldige prestatie waar wij uiteraard heel trots op zijn. Tevens hebben onze enthousiaste 

passagiers wederom de 1e plaats behaald tijdens de "dress up party".  Al weer voor de 5e(!) 

maal kunnen wij met enige trots zeggen.  Wij nodigen u graag uit op een van onze schepen om 
aan deze bijzondere regatta deel te nemen.  
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Griekse weken Dodecanessos eilanden 

 

Nagenoeg iedere  maand organiseren wij de Griekse weken op een van onze schepen. U 

begint en eindigt altijd in Turkije. Afhankelijk van de weersomstandigheden bezoekt u een 

drie/viertal Griekse eilanden. Enkele eilanden die u kunt bezoeken: Kos, Symi, Nysiros, Tilos, 
Rhodos, Patmos, Kalymnos, Samos en nagenoeg onbewoonde eilandjes als Arki en Fourni. 

Voor een bezoek aan Griekenland betaalt u een toeslag en is het maximaal aantal passagiers 

per schip 12 personen. Wanneer u een schip exclusief boekt, kunt u iedere gewenste datum 

naar Griekenland gaan. 

 

Zeilcruise naar de Cycladen  

Een zeer bijzondere 10-daagse zeilcruise naar de Cycladen. Zo bezoekt u prachtige eilanden als 

Mykonos, Naxos, Delos en Amorgos. Tijdens deze reis heeft u alle vrijheid om de eilanden zelf 

te verkennen..  

 

In het spoor van Odysseus 

Tijdens deze prachtige ontdekkingstocht bezoekt u plaatsen uit de Klassieke Oudheid zoals 

Heracleia, Didim en Milete plus een 2-tal vrijwel onbewoonde Griekse eilandjes. Een 
fantastische zeiltocht en u gaat terug in de geschiedenis.  
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Single cruise 

 

Er zijn zeer veel singles/alleengaanden en die zijn meer dan welkom bij ons. De leeftijden 

liggen gemiddeld tussen de 30 en 55 jaar. U betaalt geen toeslag voor een eigen hut (indien 

beschikbaar). Bij de indeling letten wij op leeftijd en samenstelling. Nagenoeg iedere week, 
tussen april en november, hebben wij singles aan boord!  

 Wandel & natuurcruise 

   

  

Wij organiseren een ontspannende zeilcruise in combinatie met prachtige (vrijblijvende) 

wandelroutes aan land. U komt op plaatsen waar u vrijwel niemand tegenkomt. Dit alles 

onder enthousiaste begeleiding van de heer Bert Swaan. Hij heeft diverse routes zelf 

uitgestippeld gedurende de vele jaren die hij bij ons aan boord heeft doorgebracht en tijdens 

zijn verblijf in zuidwest Turkije. Voor mensen die naast het zeilen wat meer van het prachtige 

landschap van Turkije willen zien.   
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ZEEVISSEN 

Mede op verzoek van enkele passagiers en visliefhebbers organiseren wij een speciale week die 

in het teken staat van het zeevissen. De maanden september en oktober zijn uitermate geschikt 

voor het vissen op o.a. tonijn, zwaardvis en zeebaars. Tijdens deze reis kunt u uw eigen vis 

vangen en eventueel laten bereiden door onze chefkok. Naast uiteraard uw kapitein regelen wij 

een extra gids voor U die u alles kan vertellen over de rijke onderwaterwereld van zuidwest 
Turkije. 

  

   

Alle reizen onder voorbehoud van een minimum aantal deelnemers, routes en programma altijd 

onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Voor de meeste reizen geldt een toeslag. Belt 
u ons gerust voor meer info.  

   

  

   

  

  

 


