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Bijlage reisinformatie Godiva Sailing Cruises bij reservering 
 
 
Reservering. Reserveren kunt u uitsluitend per telefoon en e-mail. Wanneer u gereserveerd heeft, 
ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail. 
 
Betaling. Zoals op uw boekingsbevestiging staat vermeld dient u binnen 14 dagen een aanbetaling van 
30% van de verblijfskosten te voldoen. Het restant van de verblijfskosten dient u 8 weken voor vertrek 
over te maken; de kosten voor eten & drinken aan boord betaalt u contant in Euro’s aan de kapitein bij 
aankomst. Mocht u binnen acht weken voor vertrek hebben gereserveerd dan dient u het totale bedrag 
voor verblijf in 1 betaling over te maken. 
 
Annulering. Bij een niet tijdige betaling kan Godiva Sailing Exploitatie B.V. de reis annuleren. Tot veertien 
dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging kunt u kosteloos annuleren.  
 
Reisdocumenten. Sinds 2020 is het visum voor Turkije voor een aantal Europese landen afgeschaft. Uw 
paspoort of ID dient voldoende lang geldig te zijn, resp. 150 of 180 dagen op het moment dat u in Turkije 
arriveert. U dient zelf zorg te dragen voor een reis- en evt. annuleringsverzekering met werelddekking, bij 
voorkeur met een dekking voor een samengestelde reis, pakketreis of modulaire reis. 
 
Inentingen. Voor de bestemmingen van onze reizen worden geen speciale inentingen verplicht gesteld, 
buiten de huidige coronavaccinaties. Meer info? Neem contact op met de GGD in uw regio of surf naar 
www.gezondopreis.nl 
 
Voorbereiding. Neem niet teveel mee aan boord en neem uw bagage mee in een reistas, deze is 
gemakkelijker op te bergen in uw hut. U draagt op de boot vooral gemakkelijke en luchtige kleding. In 
april, mei en vanaf medio september kan het ‘s avonds kan het iets koeler zijn, neem dan een sweater, 
trui of fleece jack mee. Zeilkleding of regenkleding heeft u niet nodig. Aan boord loopt u voornamelijk op 
blote voeten, evt. waterschoentjes als u naar een strand zwemt; schoenen gebruikt u aan land. 
 
Aankomst in Turkije. De vlucht tussen Nederland/België en Turkije duurt ± 3½ uur. U kunt bij aankomst 
een van de taxi’s nemen op het vliegveld of u neemt de bus, deze stopt in het centrum (busstation) van 
Bodrum. Heeft u de transfer naar de haven door ons laten regelen, dan wordt u buiten de aankomsthal 
opgewacht door de taxichauffeur, te herkennen aan een bordje Godiva Sailing Cruises. Hij zal u 
rechtstreeks naar uw hotel of het schip brengen. De reistijd vanaf het vliegveld Bodrum naar de haven is 
zonder oponthoud ± 45-50 minuten, tegenwoordig is het druk op deze weg. Transferkosten betaalt u 
contant in euro’s aan de kapitein.  
 
Aan boord 
• Aan boord is elektra van 220 volt beschikbaar wanneer de generator aanstaat. In uw hut is een 

stopcontact voor Europese stekkers aanwezig. 
• Iedere hut heeft een badkamer: douche, toilet en wastafel. Er is warm water voor de douche wanneer 

de generator aanstaat of als het schip op de motor heeft gevaren. Ga niet allen gelijktijdig douchen. 
• Deponeer geen papier in het toilet om verstopping te voorkomen, maar in het prullenbakje. 
• Douche-handdoeken (3 stuks p.p.) liggen in uw hut en worden halverwege de week vervangen. 
• Er is een föhn beschikbaar; vraag de kapitein hiernaar. 
• Onze douchehanddoeken en kussens mogen niet buiten gebruikt worden. 
• Wij beschikken over speciaal beddengoed om buiten te slapen, vraag de kapitein hier naar. 
• U ontvangt ook één badlaken per persoon, natuurlijk mag u ook uw eigen badlaken mee nemen. 
• Tijdens het zeilen adviseren wij de raampjes van uw hut te sluiten om wateroverlast te voorkomen. 
• Het is streng verboden te gaan zwemmen tijdens het zeilen of wanneer de motor draait. 
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Veiligheid 
• In geval van nood ligt er een zwemvest in uw hut. Volg altijd de instructies van de kapitein op. 
• Tijdens het zeilen zijn kinderen tot 12 jaar verplicht een zwemvest te dragen.  
• Wij verzoeken u tijdens het zeilen aan de ‘ hoge’ kant van het schip te lopen. 
• Er mag absoluut niet gerookt worden in de hutten en in het gangpad. Alleen op het voor- en 

achterdek. In de hutten bevinden zich rookmelders en brandblussers. 
• Het schip beschikt over een EHBO-kast en de kapitein kan eerste hulp verlenen. Mocht u last krijgen 

van zeeziekte of diarree, vraagt u kapitein desgewenst om medicijnen. 
• Drink geen water uit de kraan; er zijn altijd flesjes water aanwezig op de boot en in uw hut. 
 
GSM, elektrische apparaten en opladen. Met uw GSM toestel is in Turkije vrijwel overal een goede 
verbinding. Op uw route zal dat in 90-95% van de gevallen dat ook zo zijn, in een enkele baai  is geen 
goede verbinding beschikbaar. 
Er is Wi-Fi aan boord van de Cennetioglu; vraag de kapitein uw toegangscode en ga hier graag gepast mee 
om, dus geen films of grote bestanden downloaden. De Wi-Fi verbinding, is net als voor uw gsm-telefoon, 
afhankelijk van omgevingsfactoren. Soms zal de verbinding onvoldoende zijn. Uw GSM kunt u de gehele 
dag in de centrale ruimte opladen, andere apparatuur kunt u opladen als de generator loopt, in uw hut. 
 
Fooi bemanning. Graag brengen wij u op de hoogte van de algemene richtlijnen omtrent fooi voor de 
bemanning tijdens een cruise, deze fooi is niet bij de prijs inbegrepen, u bepaalt hoe u uw waardering 
uitdrukt. Gelukkig vinden de meeste cruise passagiers de service optimaal en betalen zij met  genoegen de 
fooien voor degenen die hun reis onvergetelijk hebben gemaakt; de crew voelt graag uw waardering.  
Zij staan de gehele reis voor u klaar; het is lastig voor hen om te begrijpen dat u tevreden bent en geen 
fooi voor hen achterlaat. Een geadviseerd bedrag is € 10,- per dag voor de gehele crew, dat is € 70,- voor 
een week per gast aan boord. Zie ook onze website voor meer informatie. 
 
Vertrek van uit Turkije. Wanneer u de transfers via ons heeft laten regelen, dan zal de kapitein aangeven 
waar en hoe laat u opgehaald wordt voor uw transfer naar de luchthaven. Als u een avondvlucht heeft op 
zaterdagavond, is het mogelijk een dag-hotel te reserveren. Daar kunnen uw spullen opgeslagen worden, 
u kunt zwemmen en/of douchen en de chauffeur haalt u daar op voor de transfer naar de luchthaven. 
Sommige gasten vinden het prettig om aan het einde van de zeilreis op vrijdagavond in een hotel te 
overnachten i.p.v. aan boord. Wanneer u van een van deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, laat 
dit tijdig aan ons weten. 
 
Meer informatie? Kijk op onze website bij “Meest gestelde vragen” onder het hoofdstuk zeilcruises.  
 
 
Wij zijn telefonisch bereikbaar; ook voor achterblijvers of in noodgevallen: 
Godiva Sailing Exploitatie B.V. – Weert:   Tel: 0031 6 11 95 96 67 
Godiva Sailing Cruises LTD – Bodrum:   Tel: 0090 532 352 6923  
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