Ett bättre sätt att uppleva Grekland & Aten finns inte!
- 2, 9 & 16 Juli För sjunde året i rad förläggs sommarens äventyrssegling till den Grekland övärlden. Vi reser
tillsammans mot blått vatten, ljumma vindar och underbar segling.
Efter förra sommarens succé när vi - gammal som ung - seglade, festade och njöt, är det dags
att börja planera inför nästa säsong. Vi beger oss till Saroniska övärlden med start i Aten och
besöker därefter Ägina, Poros, Epidavros, Hydra och Spetses på en och samma resa.
Segling, fest och trevligt sällskap.
Grekiska övärlden:
För sjunde gången har vi nöjet att erbjuda
årets stora äventyr i den grekiska övärlden.
Med nya moderna segelbåtar tar vi oss runt
mellan öar, städer, naturhamnar, barer och
strandpromenader.
Seglingen passar såväl nybörjare som vana
seglare i alla åldrar! Singlar, par eller
kompisgäng, - alla är välkomna! En erfaren
skeppare är med ombord och du seglar med
en trygg och välutrustad segelbåt.
En fantastisk skärgård väntar dig med
kristallklart vatten, jämna vindar, underbar
mat, pittoreska byar och storslagen natur.

Välj 1 eller 2 Veckor
Saroniska övärlden erbjuder allt från
historiska platser till moderna städer, från
fest på Poros till lugnet på Spetses. Grekiska
kusten erbjuder vackra naturhamnar och
pulserande städer. Seglingen i det
fjordliknande Pelepones är en magnifik
upplevelse.
Att umgås, trivas, få nya vänner och lära sig
lite om segling är temat för denna resa. Vissa
båtar
kommer
därför
att
erbjuda
seglingsskola ombord om önskemål finns, för
att lära dig mer om seglingens tjusning och
navigationens konst. Om ni inte vill delta
aktivt i seglingen, så kan du och dina vänner
bara njuta av tillvaron på däck.
Du väljer hur din semester ska se ut.

Vad mer kan ni önska er!?

Så lämna fleecetröjan hemma och följ med
på vår härliga eskadersegling i Grekland!

Seglingsrutt
Saroniska seglingsområdet söder om Aten
och ost om Pelepones tycker många är det
vackraste området i Medelhavet.
Noga räknat innehåller området faktiskt 75
stora och små öar, och vi ska göra vårt bästa
för att ni ska få upptäcka de finaste öarna
och få de bästa upplevelserna.
De populära och kända öarna Poros & Hydra
ligger strategiskt i mitten av ökedjan.
*Karta se längst ner.

Vi njuter av den grekiska atmosfären och alla
lyxiga Yachter längs strandpromenaden,
natten är fortfarande ung...

Måndag
Vi fortsätter söderut mot Poros. Efter bad,
skoteråka och shopping klär vi upp oss för att
äta
middag
och
mingla
med
lokalbefolkningen.
Tisdag
Vi seglar ner till jetset ön Hydra med ett
badstop längs vägen följt av grekisk lunch
ombord. Natten spenderas i Hydras
kändistäta nattliv.

Onsdag
Vi lägger loss för seglats mot någon vik längs
den Peleponesiska kusten för sol och bad,
natten spenderas till ankars.

Lördag
Flyg från Landvetter/Arlanda/Kastrup till
Aten ordnas billigast och enklast på egen
hand, se tips längre ner. Marinan ligger ca 60
minuter från flygplatsen i Aten.
Vi checkar ut båtarna och kliver ombord.
Handlar proviant från välsorterad mataffär i
marinan. Genomgång av båtarna och
utrustningen ombord. Välkomstmiddag äter
vi gemensamt i land och bekantar oss med
både varandra och den pulserande staden
Aten!
Söndag
När vindarna är de rätta seglar vi över till
Ägina och den pulserande staden Agios
Marina. Där provsmakar vi det grekiska köket
och shoppar i de många affärerna.

Torsdag
Vi seglar över till ön Spetses, solar och badar
gör vi på vägen. Därefter utforskar vi de
många gömda vikarna och hittar en trevlig
naturhamn för natten.
Fredag
Vi njuter av en frukost ombord innan vi
sätter kurs norrut. Vi badar och solar i någon
trevlig vik på vägen. Efter att alla har fått sitt
lystmäte beger vi oss mot hemmahamnen i
Aten för att avsluta med en fantastisk kväll
bytandes historier och erfarenheter med alla
de andra seglarvännerna.
Lördag
Utcheckningar av båtarna sker vid 9-tiden på
morgonen. Vi badar och äter lunch innan vi
beger oss mot flygplatsen. Om du redan är
ombord och skall segla 2 veckor kan ni göra
detta förutsatt att ni startat den 2a eller 9e.

Skeppare
Våra svenska professionella skeppare har
lång erfarenhet både av segling och de
grekiska öarna, naturligtvis med behörig
kompetens som Fartygsbefäl klass VII/klass
VIII. Vi har både kvinnliga och manliga
skeppare med oss. Skepparen tar hand om
båten och underhållet, vilket lämnar dig och
dina vänner fria att simma, snorkla, sola och
koppla av. Vi planerar seglingen tillsammans
och givetvis delar skepparen med sig av sina
kunskaper om området och tipsar om olika
rutter,
sevärdheter
och
skyddade
naturhamnar.
Vad ingår i seglingen:
-Segling i Grekland under 1 eller 2 veckor
med nya moderna Salona 44/45 segelbåtar
årsmodell 2010 & 2011.
-Fulla vattentankar & gas
-Hamnavgifter under seglingen
-Lakan & handdukar
-Erfarna svenska skeppare
-Del
i
dubbelhytt
(Enkelhyttstillägg
3900kr/vecka)
-Jolle med utombordare
-Vi lär dig segla
-Scandsail T-shirt
-Slutstädning av båten
-Deposition och försäkringar för båten
Vad ingår ej i seglingen:
-Flyg t/r Grekland. (Normalpris 2000 t/r)
www.norwegian.se www.sas.se
-Transfer mellan flygplatsen och marinan
kostar ca 3,50 EUR med buss.
-Personliga utgifter såsom mat och drycker
ombord, måltider iland. Varje båt ordnar en
gemensam skeppskassa ombord.
-Reseförsäkring från Gouda kan köpas via vår
hemsida om ni önskar komplettera er
försäkring med ett bättre skydd.
-Förbrukning av vatten / bränsle / diesel /
inklarering / aktiviteter / skeppare under

veckorna 600: - SEK pp.
Notera att Scandsail AB förbehåller sig rätten
att ställa in resan vid för få anmälda
deltagare. Rese och seglingsprogrammet kan
ändras utan förvarning av väder och
säkerhetsskäl.

Betalningsvillkor:
Anmälningsavgiften är 20 % av priset inom 5
dagar vid bokning och slutbetalning 80 %
betalas 45 dagar före avresa mot faktura.
Det tillkommer inga avgifter eller andra
skatter för denna resa! Utöver flyg, mat &
dryck, vilket är billigt i Grekland, behöver du
endast ta med dig gott humör,
sommarkläder och lite fickpengar
Båtarna
Vi seglar med moderna, nya och fullt
utrustade Salona 44/45 fotsbåtar. Salona är
en lyxig, bekväm och snabb segelbåt med 4
hytter med plats för maximalt 9 personer
ombord. De är komplett utrustade för
bekväm och säker segling. Alla båtar har jolle
& utombordare, rullgenua, elankarspel,
biminitop, sprayhood och all säkerhets- och
navigationsutrustning. Det är inget som du
behöver ta med dig till Grekland förutom
personliga saker.

Kojcharter & Singelsegling i Kroatien 2011
Upplevelser, Segling, Äventyr, Sol & Party

Datum
2 juli - 1 eller 2 veckor
9 juli - 1 eller 2 veckor
16 juli - 1 vecka
Pris
Pris från 5 990: - 1 vecka
Pris från 8 900: - 2 veckor
Kontakta Scandsail AB för mer information:
E-mail:
Websida:
Telefon
Fax

info@scandsail.se
www.scandsail.se
031-18 36 70
031-313 14 64

Inga tider att passa,
Ingen stress,
Inget gnäll - Bara härlig segling, fest och
upplevelser i 7 till 14 dagar i sådär 6-7 knop …

Scandsail AB har ställt lagstadgad statlig resegaranti hos Kammarkollegiet.

