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B e l e e f
Griekenland
De prachtige vergezichten, eilanden en heuvels
begroeid met olijfbomen en cipressen 
De bijzondere Retsina wijn en Griekse salade
De gezellige stadjes met tavernes

 

G e n i e t
Van de Griekse keuken en variatie per eiland
Van de diepgewortelde cultuur en geschiedenis
Van het zeilen, zonnebaden en zwemmen
Van het onthaasten en géén stress

Z e i l
In de beschutting van de eilanden
In ideale zeilomstandigheden
Van traditioneel vissersdorp naar ankerbaai
In een gezellige flottielje of zelfstandig

O n t d e k
De spectaculaire kusten
De veelzijdige natuur en witte stranden
Het lekkere warme water
De perfecte zeilbestemming voor gezinnen
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G R I E K E N L A N D
Zeil van eiland naar eiland en ontdek pittoreske haventjes

Zeilen in Griekenland biedt een ideale combinatie 
van op zicht navigeren en langere, meer 
uitdagende oversteken. De kalme wind en het 
warme water van de Ionische Zee nodigen 
beginnende zeilers uit om het echte avontuur aan 
te gaan, terwijl zeilers van alle niveaus misschien 
meer uitdaging ontdekken in de Saronische Zee. 
Hijs de zeilen op onze basis in Lefkas om klassiek
Grieks te gaan eilandhoppen, of zet koers naar 
Corfu als je langere afstanden wilt zeilen. Onze 
basis in Athene is het ideale vertrekpunt voor 
uitstapjes naar de Cycladen en de Saronische 
golf.

Zeilen in Griekenland is zon, water, wind en 
honderden eilanden. Deze elementen maken 
Griekenland bijzonder aantrekkelijk voor een 
zeiler. Het verlaten van een eiland dat 
langzaam uit het zicht verdwijnt en een nieuw
eiland dat opdoemt aan de horizon; het geeft 
het zeilen een extra dimensie.
Ga zelfstandig op pad of zeil mee in een 
flottielje samen met andere gezinnen.
Ook een catamaran met schipper en 
eventueel een hostess is mogelijk om alle 
zorgen uit handen te laten nemen en 100% te
genieten.
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O N T S P A N N E N     G E N I E T E N     Z E I L E N
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Bron: magicphotoworld.com

O n t d e k   G r i e k e n l a n d
Het land met meer dan 100 bewoonde vele eilanden

Je zeiljacht ligt voor je klaar. Of je nu kiest voor de Ionische Zee met Lefkas en Corfu, de Saronische Golf 
met Hydra en Spetses, de Cycladen met het beroemde Santorini, de Sporaden met Skiathos of de 
Dodekanese met Kos en Rhodos, je zult een heerlijke zeilvakantie beleven. 
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https://www.gofunsailing.com/zeiljacht-huren/zeilen-griekenland/saronische-golf/
https://www.gofunsailing.com/zeiljacht-huren/zeilen-griekenland/ionische-zee/
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