Segla i Grekland
SEK 4900:Visningsresa Grekland 29/9 - 6/10 2018
- Byt ostadigt väder här hemma
mot medelhavets klarblåa och
varma vatten i Grekland.

På 2018-års visningsresa/eskader
kan man välja att hyra en hel båt
tillsammans med vänner & bekanta eller boka en plats ombord i någon av de båtar där vi
har en blandad besättning.

RESEPROGRAM

Dag 1 . Lördag 29 sept.
- Ankomst till Aten denna dag
eller tidigare. Samling på vår
marina i Alimos från 12:00.
Inkvartering, genomgång och
proviantering av båtarna.

Dag 2 . Söndag 30 sept.
- Frukost och tidig avgång. Dagens seglats går söderut och vi
passerar ön Aegina på dess
östra sida där det blir ett lunch
och badstopp. Seglingen fortsätter härefter till den bilfria men
åsnetäta ön och byn Hydra.
(totalt ca 35 nm)

I de båtar där vi har en blandad
besättning så kommer vi främst
använda oss av modeller med
ovanstående layout. Här finns 4
x dubbelhytter + 1 x hytt med
våningskojer + en främre hytt
för skepparen. Det finns även en
plats i salongen så totalt är man
upp till 12 personer per båt.

Dag 3 . Måndag 1 oktober
- Vi fortsätter sydväst förbi
Spetses mot Pelopennesoshalvön där vi planerat att ha Astros med sina långa stränder som
dagens mål. (ca 24 nm)

Dag 4 . Tisdag 2 oktober
- Hamnstaden Nafplio blir nästa
etappmål och hit är det bara en
kort sträcka. (ca 9 nm)

Dag 5 . Onsdag 3 oktober
- Idag en ”långsegling” så direkt
efter frukost kastar vi loss och
Poros med bra kvällsliv är målet. (ca 46 nm)

Dag 6 . Torsdag 4 oktober
- Epidavros med fina stränder
och en sevärd amfiteater är
planen för denna dag. (ca 16 nm)

Dag 7 . Fredag 5 oktober
- Norrut och efter ngt lunch och
badstopp så är vi åter i Aten. (ca
31 nm). Från vår marina så kan
man ta spårvagnen in till Atens
centrum eller besöka Akropolis.

Dag 8 . Lördag 6 oktober
- Dags för hemresa eller att ta
sig vidare på egen hand i Grekland.
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Resefakta
- Det behövs inga förkunskaper när
man är med i en blandad besättning
men såklart skall alla medverka i de
dagliga sysslorna.
- Priset pp är SEK 4900:- som del i
en gemensam båthyra med gemensamt ansvar som man delar med sin
övriga besättning a respektive båt.
- Man delar på löpande kostnaderna
som t.ex frukost & lunchmat som
tillagas ombord. Middagar äts iland
på valfri taverna eller restaurang.
Eventuella hamnavgifter och förbrukad bränsle är även sådana poster
som man delar på gemensamt.
- I priset ingår sänglinnen och handdukar till alla deltagare, slutstädning
av alla båtar, gasol, klareringskostnader samt att vi även utrustat varje
enskild båts dinge med en utombordare utan extra kostnad.

Försäkringar:
- Alla båtar är fullt försäkrade men
alla medverkande har ett gemensamt
ansvar att den båt man deltager på
levereras tillbaka i samma skick och
med samma utrustning som vid
övertagandet.
- Som säkerhet för detta så skall
samtliga deltagare erlägga en säkerhet/deposition a euro 250 med kort
eller kontanter vilken återfås i samband med återlämnande av båt.

- När det gäller privata reseförsäkringar etc vid olycka/skada så är
detta ngt varje enskild resenär svarar för själv.

Aktiviteter och kvällsliv:
- Ja, syftet med dessa s.k
”visningsresor” är ju i mångt och
mkt att vi själva vill prova på vad
som finns att göra a respektive ö
eller hamn och om det finns ngn
form av sevärdhet.
- Vi kommer alltså att på varje plats
vi kommer till kunna erbjuda ngn
form av utflykt eller annat + att vi
själva ofta valt ut ngn restaurang vi
själva vill prova.
- Alla sådana här aktiviteter och
kvällsarrangemang är exklusive och
alla väljer såklart själva vad man vill
göra på varje destination.

Hur bokar man ?
- Maila oss namn, adress, postnr &
ort samt personnr och e-post på
den/de som skall anmälas. Vi skickar
då över ett avtal som ska godkännas = signeras och returneras för
att bokning ska bli definitiv. Halva
beloppet betalas i samband med
bokning och resterande 45 dgr före
avresa.

