
Klassiek zeiljacht in Turkije 

 
 
Hoe ziet het meezeilen eruit? Het is een combinatie van zeilen en relaxen.  
 
Na een duik in het heldere water nuttigen we het ontbijt op het achterdek.  
Daarna wordt er een paar uur gezeild en eindigen we in een mooie baai om te zwemmen en 
te lunchen. Vervolgens zeilen we verder naar de eindbestemming voor de dag.  
 
Lekker een boek of tijdschrift lezen, relaxen in de zon of nog een duik in het heldere water.  
Voor het avond diner gaan we naar een lokaal restaurant(je) of blijven aan boord.  
 
Weer terug op de boot bekijken we de indrukwekkende sterrenhemel onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Met een beetje geluk ziet u een vallende ster en kunt u een wens 
doen.  
Met een afzakkertje, goed gezelschap en kaarslicht komen de verhalen tot leven.  
 
U heeft de keuze om binnen in uw hut te slapen of aan dek onder de sterrenhemel.  
 
Wij verzorgen een onvergetelijke week vanaf het moment dat u aan boord stapt totdat uw 
weer vertrekt. Het is niet belangrijk of zeilen uw passie is of dat u alleen aan boord bent om 
te relaxen.  
 
Het bijzondere aan deze heerlijke vakantie is dat we u naar speciale plekken brengen. U 
geniet van de prachtige blauwe zee, de wonderlijke mensen die er leven en beleefd de 
vakantie van uw leven!  
 

 



 
 
Overzicht prijzen per persoon inclusief ALLE maaltijden en alcoholische* drankjes 
aan boord 

Maand Prijs in euro 1 week toeslag 1 persoons 
superhut 

Prijs in euro 2 weken 

april 655 250 1.160 
mei 755 250 1.375 
juni 795 250 1.375 
juli 795 250 1.375 
augustus 795 250 1.375 
september 795 250 1.375 
oktober 755 250 1.350 
november 655 250 1.160 
 
 
* Alcohol: Rode/witte wijn, rosé inbegrepen en 1 cocktail. Raki en andere sterke 
dranken zijn wel verkrijgbaar, maar tegen betaling.  
U mag ook zelf sterke drank meenemen (tax free op het vliegveld!).  
 

 
 



Specificaties klassiek zeiljacht 
 
Ontworpen door de beroemde Philip Rodes (USA) en gebouwd in Hong Kong door 
Cheoy Lee.  
60 Voet klassieke schoonheid die zelden wordt geëvenaard.  
 
Dit zeiljacht zeilde van Turkije door de Rode Zee naar India, Thailand en Maleisië… 
en terug!  
Nu vaart dit prachtige schip in de omgeving van Bodrum om u te laten genieten…  
 
Zeilschip totale lengte : 18.30 meter 
Maximaal aantal passagiers 5 tot 6 
176 m2 zeil oppervlak, spinaker van 180 m2 
4 Hutten, 2 Badkamers met douche en Toilet 
2 Crew 
Onbeperkt WIFI aan boord 
Airconditioning in alle hutten 
Stereo, duik en snorkel apparatuur, visgerei, fish finder 

 

 


