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Zeilen Griekenland 
15 juli 2019 – 26 juli 2019  
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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Zeilen met luxe zeiljachten. 

 
 

Activiteiten 

Een greep uit de vele activiteiten die mogelijk zijn: 

Dagelijks zeilen langs de Griekse kust van eiland naar eiland waarbij we starten en eindigen in de jachthaven van 

Lefkas. Naast het zeilen is er genoeg ruimte voor bezinning. Verder zijn er ruim voldoende mogelijkheden om te 

snorkelen, zwemmen, stadjes te bezoeken of op een terras neer te strijken. We proberen in het programma genoeg 

ruimte te maken om een eiland bijvoorbeeld te verkennen met een mooie wandeling of een brommertrip. 

Het programma is afhankelijk van weer en wind.  

Vervoer 

Het globale reisschema ziet er als volgt uit: 

• Heenreis maandag 15 juli 2019: rechtstreekse vlucht Eindhoven - Athene (voorlopige vluchttijden 08.00uur – 

12.05 uur) 

• Transfer luchthaven Athene naar de jachthaven 

• Inschepen 

 

• Zeilen rond Lefkas/ Ionische zee (route wordt bepaald in overleg met flottielje leider en afhankelijk van de 

wind- en windrichting) 

 

• Uitschepen, vrijdag einde ochtend 26 juli 2019 

• Transfer jachthaven – luchthaven Athene 

• Terugreis: rechtstreekse vlucht Athene – Eindhoven (voorlopige tijden 19.35 uur – 21.55 uur) 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Geen bijzondere eisen. Houd rekening met beperkte ruimte aan boord in de slaaphutten en met de vele op- 

en afstapjes in de boot en bij het aan/ van land gaan.   
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Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Vliegreis,  

• Transfer vluchthaven – jachthaven vice versa  

• Boothuur en alle bij de boot komende kosten als brandstof, liggelden, kosten flottielje begeleiding en 

schoonmaak. 

•  

Exclusief: 

• Kosten voor eten en drinken. Geschat bedrag 150 Euro 

• Excursieactiviteiten. Geschat bedrag 100 Euro 

 

Aanvullende informatie over activiteiten  

Benieuwd hoe zo’n boot er vanbinnen uit ziet? Kijk eens op:  

• https://bleyachting.com/ 

• https://bleyachting.com/yacht/bavaria-46-cruiser/ 

• https://bleyachting.com/yacht/beneteau-oceanis-50/ 

• https://bleyachting.com/yacht/beneteau-oceanis-43-2/ 
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