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REISINFORMATIE  
voor vertrek 

 
 

Hos geldiniz! 
“Welkom”, zoals ze in Turkije zeggen. Binnenkort gaat u heerlijk zeilen op ons authentiek houten 
zeiljacht. Als separate bijlage ontvangt u een passagierslijst met daarop uw reisgegevens & de namen 
van uw medepassagiers. In deze brief leest u informatie over uw zeilreis en verblijf aan boord. 
 
 

PRAKTISCH 
 
Paspoort & Visum 
U dient te beschikken over een geldig paspoort of identiteitskaart, deze dient nog (ruim) 6 maanden 
geldig te zijn op de dag dat u in Turkije arriveert. Een visum is voor de meeste Europeanen niet meer 
nodig.  
 
Reisverzekering 
In zuidwest-Turkije zijn de ziekenhuizen en artsen van uitstekende kwaliteit. Wij adviseren u een reis- 
en annuleringsverzekering af te sluiten met in de polisvoorwaarden de termen “samengestelde reis”, 
“modulaire reis” of “pakketreis” met werelddekking. Zo’n verzekering heeft een dekking voor 
samengestelde elementen (separate reserveringen) in een reis, zoals vlucht- en bootreservering. Sinds 
2021 hebben veel reis- en annuleringsverzekeringen calamiteiten m.b.t. corona(maatregelen) 
uitgesloten of beperkt in hun verzekeringspakket. U kunt een aanvullende Turkse verzekering hiervoor 
afsluiten, meer informatie vindt u op onze website, bij “Zeilreis en coronamaatregelen”. 
 
Inentingen 
Voor de bestemmingen van onze reizen worden geen speciale inentingen verplicht gesteld. Meer info? 
Neem contact op met de GGD in uw regio of surf naar www.gezondopreis.nl. Een coronavaccinatie is 
voor alle reizen wereldwijd gewenst. 
 
Wat neem ik mee 
Wij adviseren u om niet teveel mee te nemen. Voor gebruik aan boord: 

- Gemakkelijke en luchtige kleding 
- Zwemkleding, tijdens het eten met een jurkje of shirt 
- Sweater, trui of fleece voor ’s avonds (april, mei en vanaf medio september) 

o Zeilkleding en regenkleding heeft u niet nodig 
- Evt. waterschoentjes als u naar een strandje zwemt;  
- Aan boord loopt u op blote voeten, schoenen gebruikt u wanneer u aan land gaat 
- Zonnebrandcrème en andere zonbescherming zoals zonnebril, hoofdbedekking 
- Shampoo etc. 

U kunt het beste u bagage in een reistas meenemen, aangezien deze minder ruimte in uw hut in beslag 
neemt dan een koffer en beter op te bergen is.  
 
Aanwezig in uw hut:  

- Een badlaken voor buiten, 1 per week. U mag natuurlijk ook uw eigen badlaken meenemen. 
- Een set douchehanddoeken (3 stuks per persoon), deze worden halverwege de week 

vervangen, net als uw beddengoed. 
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HOERA, DE REIS GAAT BEGINNEN 

 
 
 
Aankomst in Turkije & transfers 
Een rechtstreekse vlucht naar Turkije duurt ongeveer ± 3½ uur; het is daar 1 uur later dan in Nederland. 
Wanneer u de transfer naar de boot of uw hotel door ons heeft laten regelen, staat de chauffeur buiten 
bij de aankomsthal voor u klaar, te herkennen aan een bordje “Godiva Sailing Cruises”. Hij neemt de 
bagage van u over en brengt u met de minibus of auto rechtstreeks naar uw bestemming, de reisduur 
is zónder oponthoud ± 45-50 minuten; helaas is het tegenwoordig druk onderweg. Transferkosten 
betaalt u aan de kapitein en dus niet aan de chauffeur!  
 
Geldzaken 
In Turkije heeft men de Turkse Lira,  u kunt vrijwel overal met de Euro overal betalen en uw betaalpas 
of creditcard gebruiken. Voor uw bootreis heeft u de meeste kosten reeds betaald. Mocht u toch lokaal 
geld bij de hand willen hebben, dan kunt u gebruik maken van de pinautomaten, zowel voor Euro’s als 
voor Lira’s. Deze staan op vele plaatsen, ook in de haven. 
 
De boot is voor u gereed…  
…vanaf zaterdagmiddag 12.00-13.00 uur en ligt meestal in de haven van Bodrum, vaak nabij de 
Petrusburcht ofwel het kasteel van Bodrum. Regelt u uw eigen transfer, bel dan 10-15 minuten voor 
aankomst met de kapitein om te vernemen waar de boot precies ligt. De bemanning komt u tegemoet 
en brengt uw bagage aan boord. Wanneer u op andere tijden arriveert: 

- Arriveert u eerder dan 12.00 uur? U kunt uw bagage aan boord brengen en even de omgeving 
verkennen, totdat de boot gereed is.  

- Arriveert u later in de avond? 
o Bij een privé boot reservering: u gaat als groep in de haven aan boord  
o Bij een reservering per hut is de boot mogelijk al uitgevaren en zult u door de chauffeur 

direct naar de boot in de volgende baai gebracht worden. 
 
Bij aankomst op de boot..  
….zal de kapitein u welkom heten, zijn bemanning aan u voorstellen en u krijgt uitleg over: 

- Veiligheid & reddingsvesten 
- Toiletgebruik: spoel geen toiletpapier door het toilet, deponeer dit in het afvalemmertje 
- Elektriciteit en het opladen van telefoons e.d.: in uw hut (generator) en gedurende de dag 
- Gebruik van Wi-Fi e.d.: is beschikbaar, afhankelijk van bereik 
- Gebruik van Kano, Stand Up Paddle, etc. 
- De route(mogelijkheden) en de invulling daarvan. 

Als alle gasten gearriveerd zijn, vaart u uit. (Tenzij de gehele groep na 20.00 uur arriveert). 
 
Eten aan boord 
Alle maaltijden, hapjes en drankjes aan boord zijn inclusief en onbeperkt, incl. de lokaal alcoholische 
dranken wijn (wit, rosé, rood), bier en raki. Wanneer u andere sterke drank wenst, ben u vrij deze zelf 
mee te nemen. Koop deze op de luchthaven van vertrek en/of aankomst, dat is goedkoper dan lokaal 
kopen. Tijdens een 1-weekse zeilcruise dineert u 2 keer aan land voor eigen rekening; meestal op 
dinsdagavond op de route en op vrijdagavond bij terugkeer in de haven. Dieetwensen zijn geen 
probleem, geef dit wel tijdig aan. Alles wordt vers bereid, we gebruiken enkel verse, lokale producten, 
in Nederland noemen we dit biologisch.  
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Vaarroutes 
U gaat altijd in Turkije aan boord, waar uw zeilreis begint en uw zeilreis eindigt ook weer in Turkije, 
meestal in Bodrum. Alle routes zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden en worden door 
de kapitein samen met u bepaald, mede afhankelijk van de opstapplaats, het weer en vooral de wind. 
De ene avond ligt u in een baai, de andere avond bij een klein dorpje of in een haven. Er is dagelijks 
een ochtendbriefing door de kapitein met gebruik van de landkaart, hij zal ook de invulling van de dag 
samen met u bespreken, rekening houdend met uw wensen.  
 
Excursies 
Afhankelijk van de route kunt u – geheel vrijblijvend - een excursie maken, kosten en tijdsduur kunnen 
uiteenlopen.  
 
Fooien (tip): 
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. Het internationaal, algemeen geadviseerd 
bedrag start bij € 10,- per dag voor de gehele crew van 4 personen, omgerekend is dat basisbedrag 
per gast € 70,- voor een week aan boord. De meeste cruise passagiers vinden de service aan boord 
optimaal en geven met genoegen een royale fooi. Fooi is een uiting van uw waardering voor degenen 
die uw reis onvergetelijk hebben gemaakt; de crew voelt graag uw waardering. Zij staan de gehele 
reis voor u klaar; het is voor hen lastig om te begrijpen dat u tevreden bent en toch geen fooi voor 
hen achterlaat. Voor meer informatie hierover, zie onze website bij “Meest gestelde vragen”. 
Als u een fooi zou willen geven, kunt U deze aan het einde van de week overhandigen aan de kapitein 
voordat u de boot verlaat; hij zal ervoor zorgen dat dit eerlijk verdeeld wordt onder de crew. 
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EEN PRACHTIGE WEEK KOMT TEN EINDE 

 
 

Einde van uw zeilreis 
Op vrijdagmiddag arriveert in de haven van uw eindbestemming; deze avond eet u aan land (eigen 
kosten), de kapitein kan u van tips voorzien. ’s Avonds slaapt u aan boord, zaterdagochtend verlaat u 
de boot u na het ontbijt om uiterlijk 09.45-10.00 uur, zodat de bemanning de boot gereed kan maken 
voor de volgende gasten.  
 
Terugvlucht 
Wanneer u de transfers via ons heeft laten regelen, dan zal de kapitein aangeven waar en hoe laat u 
opgehaald wordt voor de transfer naar de luchthaven. Houdt u er rekening mee dat u ook in Turkije 
zeker 2-3 uur voor vertrek van een internationale vlucht op de luchthaven aanwezig dient te zijn en 
dat u uw vlucht dient te herbevestigen? Vertrek op tijd naar de luchthaven, vanwege de drukte 
onderweg. Als uw vluchttijden wijzigen, zou u ons dat willen laten weten? 
 
Extra mogelijkheden 
Als u op de terugreis op zaterdag een avondvlucht heeft, is het mogelijk een hotel voor de dag voor u 
en/of uw groep te reserveren (1 of enkele kamers); geef dit tijdig aan. Uw spullen kunnen daar 
opgeslagen worden, u kunt zwemmen en/of douchen en omkleden; de chauffeur haalt u daar op voor 
de transfer naar de luchthaven. Sommige gasten kiezen er voor om aan het einde van de zeilreis op 
vrijdagavond aan land te slapen (hotel), dat kunnen wij voor u laten regelen. 

 
WIJ WENSEN U EEN GEWELDIGE VAKANTIE! 
Godiva Sailing Cruises Nederland & Turkije,  

Monique & kapitein Birol 
 
 
 
Contactgegevens 
Thuisblijvers kunnen ons bereiken: 
GODIVA Sailing Cruises B.V.   Godiva Sailing Cruises LTD 
Maasstraat 19     Yeni mah. Kanalyolu cad. No 3/1 
6001 EB WEERT, the Netherlands  48400 Mumcular, Bodrum, Turkey 
GSM:    +31 6 11 95 96 67   GSM: 0090 532 352 6923 
Mail:   info@godivasailing.nl  
Website: www.godivasailing.nl 
 
 
 
Meer informatie kunt u vinden bij de Turkse Ambassade & Turks Verkeersbureau  
(Tel: 070-346 9998 en 070-346 7767).   
En: www.welkominturkije.nl en www.reistips.nl/middleeast.turkije.htm#top 
 
 
 
 
Wijzigingen en fouten. Het is mogelijk dat er toch nog iets gewijzigd is op het moment dat u met ons op vakantie 
gaat. Hoewel wij ons best doen fouten te vermijden, kunnen deze natuurlijk altijd voorkomen. Hiervoor bij 
voorbaat onze excuses. 


