De zeilvakantie
Wat gaan we doen?
De meezeilvakantie vanuit Skiathos start op vrijdag en eindigt op vrijdag. TUI vliegt iedere vrijdag
rechtsreeks, in de vroege ochtend, vanaf Schiphol naar Skiathos van 24 april t/m 2 oktober 2020.
Onze on- en offboard tijden zijn hier op af gestemd. Je bent dan tussen 9.30 - 10.00 aan boord. Na
koffie, introductie en eerste boodschappen, vertrekken we rond 14.00 uur. Vanzelfsprekend wordt
bij de incheck alles nagelopen en toegelicht. Uitchecken gebeurt vaak op de dag voor vertrek omdat
de vlucht de volgende dag al weer vroeg vertrekt. Natuurlijk kun je na die uitcheck nog op het
zeiljacht slapen.

Iedere dag een nieuw begin
We hoppen van het ene eiland, vissersdorp of stad (eiland) naar het andere. We hebben afwisselende
routes gemaakt. Iedere eiland met zijn eigen mooiheid, de een wat meer heuvelachtig, de ander wat
vlakker. We zien ongerepte natuur, prachtige baaien, mooie stranden, witte huizen met blauwe
deuren en kozijnen, vissersdorpjes, gezellige haventjes, heerlijke gerechten bij Griekse tavernes en
wie weet … ook nog dolfijnen.

Een meezeilvakantie, wat is dat?
Onder begeleiding van een ervaren Nederlandse schipper vaar je met maximaal 8 gasten aan boord
van het zeiljacht van eiland naar eiland. Een zeiljacht met 5 hutten, 3 douches/toiletten, een keuken,
een ruime kuip en een heerlijk dek om te ontspannen met op het achterdek een zoetwater douche.
Door de grootte van de boot heb je voldoende ruimte voor privacy. Het grootste gedeelte van de tijd
zul je buiten op het dek zijn. Zelfs ook 's nachts als je wilt. Vooral in de zomer is het heerlijk om
buiten te slapen!
Vaar je mee op een jacht met schipper dan worden het ontbijt en de lunch meestal aan boord
gebruikt. Hiervoor wordt ter plaatse een boordkas gemaakt, waarbij de schipper gast is van de
meezeilers. De kosten die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals water, diesel en havengelden,
worden eveneens uit deze boordkas betaald. De uitgaven aan de wal, zoals het eten en drinken,
worden natuurlijk niet uit deze boordkas betaald.
Wat is de boordkas?
Een boordkas wordt beheerd door de gasten zelf. Samen leggen zij geld in. Hier worden de kosten
van het ontbijt, de lunch, het drinken aan boord en de voorzieningen uit betaald, zoals havengeld
(weinig nog in Griekenland!), diesel, water en eindschoonmaak. Volgens een aloude traditie wordt de
schipper vrijgesteld van de inleg hierin. Gemiddeld zal dat ongeveer 30 € p.p.p.n. zijn, ook dat hangt
van de groep af. Het eten en drinken aan wal zijn voor een ieder persoonlijk.

Waar gaan we heen?

De Sporaden eilanden
Ga mee! Zeilen rondom de Sporaden/Evvoia/Pelion (kortweg 'Sporaden'), een van de mooiste
eilandengroepen van Griekenland. Geniet van het avontuur en de veelzijdigheid van eilanden zoals
Skiathos, Skopelos, Alonnisos, Kyra Panagia, Evia en/of het schiereiland Pelion. De hectiek van
kosmopolitisch Skiathos-stad tegenover de rust en relatieve stilte, die je bijna overal elders vindt in
dit opvallend groene vaargebied.
Er worden twee verschillende routes aangeboden, zodat je kunt kiezen voor een één- of twee-weekse
reis.

Wat neem je mee?
Naast je badkleding en zomergoed raden we aan om voor de avonden in ieder geval ook een lange
broek en bijvoorbeeld een sweater mee te nemen. Voor alle seizoenen geldt dat er wel eens een drup
water kan vallen (in het voor- en naseizoen natuurlijk wat meer). Met een zeiljack kun je prima
volstaan. Omdat er op een jacht nou eenmaal geen linnenkasten zijn die ruimte bieden aan grote
koffers, zijn opvouwbare tassen de beste oplossing voor de bagage.
Bagage en linnengoed
Aan boord zijn (douche)handdoeken, lakens, kussens en kussenslopen aanwezig (1 set p.p. per week).
Fleecedekens zijn er, neem een slaapzak mee wanneer je graag op het dek slaapt. Voor aan boord heb
je schoenen nodig met (licht gekleurde) rubber zolen die niet afgeven.
Zon en zee
Op het jacht zit een bimini (een zonnetent) voor extra schaduw aan boord. Neem ook een petje mee
tegen de zon en vergeet je zonnebril en zonnebrandcrème niet. Het komt wel eens voor dat iemand,
afhankelijk van het weer, last krijgt van zeeziekte. Je kunt dit voorkomen door op tijd en niet te vet te
eten, alcohol en koffie met mate te gebruiken, goed te slapen, buiten (bezig) te blijven en naar de
horizon te kijken. Er zijn ook pillen tegen zeeziekte verkrijgbaar bij de drogist.
Wie gaan er met jou aan boord?
Meezeilen is een prachtige manier om je zeilvakantie te ervaren samen met gelijkgestemden. Je
ontmoet leuke, veelal Nederlands sprekende, mensen. Over het algemeen zijn dat mensen die hetzelfde
willen zoals jij. In een relaxte vakantiesfeer plezier maken, zeilen en avonturen beleven. Samen vorm je
al snel 'de crew'. Een bepaalde leeftijd is niet te geven, veelal tussen de 20 en 50 jaar, meestal iets
meer vrouwen dan mannen. Je kunt alleen of met een vriend/vriendin boeken. Gemiddeld boekt 70%
alleen.
Het ritme van de dag?
We beginnen de dag met een heerlijk ontbijt en koffie, aan boord of op een terras. We varen in de loop
van de ochtend uit en verlaten de plek waar we zo genoten hebben.
Lunch doen we meestal in een baai waar je goed kunt zwemmen en snorkelen. Je kunt ook wandelen en
rondneuzen of gewoon lekker liggen op het strand.
Aan het einde van de middag bereiken we onze bestemming en leggen we veelal aan in een haventje.
We kunnen ook een enkel keertje ankeren in een baai. De een gaat verder met chillen, de ander gaat
verder met actief bezig zijn.
In de avond gaan we meestal gezamenlijk uit eten in een taveerne of regelen we misschien een BBQ op
het strand?
Op ieder eilandje is er later op de avond wel een of ander vertier voor de liefhebber.

Prijs meezeilen:
480 euro per week
520 euro per week
550 euro per week
520 euro per week

van
van
van
van

eind april t/m 15 mei
22 mei t/m 19 juni
26 juni t/m 21 augustus
28 augustus t/m 25 september

Inbegrepen in de prijs:
- accommodatie aan boord;
- linnengoed en (douche)handdoeken;
- een ervaren schipper.
Exclusief:
- vluchten;
- transfers;
– bijdrage boordkas; Gemiddeld zal dat ongeveer 30 € p.p.p.n. zijn, ook dat hangt van de groep af.
- reis- en/of annuleringsverzekeringen.

