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Echt zomer de laatste weken hier in Denemarken. Lekker erg lange avonden
op de Andromaque met kleurrijke luchten na zonsondergang.
De havenmeester van Ebeltoft zei dat er voor de toeristen hier in het bos en
strandrijke Djursland te weinig mogelijkheden zijn om zeiltochten te
maken. De behulpzame man zorgde voor een geschikt plekje aan de kade.
We willen in ieder geval tot 7 juli hier beschikbaar zijn voor tochten.
De eerste dagtocht met Denen is inmiddels zonnig verlopen. Helaas liet ons
de wind af en toe dobberen. Het uitzicht en het prachtige blauw, groene
water was magnifiek.
De winnaars van de Coderoodloterij hebben inmiddels een zonnige zeiltocht
rond Noorderhaaks gemaakt en zeehonden gespot.
Zweedse zeilers, die we ontmoet hebben op Öland, juli’17, zeilen vanaf
kerst in het gebied tussen de bovenwindse eilanden van de kleine Antillen in
het Carbisch gebied. Inmiddels hebben ze zich een maand lang vermaakt op
Bonaire. Afgelopen week zijn doorgezeild naar Curaçao.Daarna gaat het
naar Aruba, Colombia, San Blas en Bocas del Toro voor de Panama-cruise!”
De reis naar Denemarken vanuit een zonovergoten Friesland begin juni,
hebben we bij Helgoland aangepast. Noordenwind tot 7-8 BF op Noordzee en
bij Thyborron ( westelijke ingang Limfjorden) was te lastig en onveilig. Voor
de gasten was het enorme Kieler kanaal met de enorme zeeschepen een
belevenis. Uiteindelijk hebben we Århus Dk bereikt via de prachtige Kleine
Belt met unieke eilanden als Aerø en Lyø.
De zeilboten van de Volvo-Ocean Race hebben we op de winderige Århus
Bugt op 22 juni prachtig kunnen volgen.
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De finish in Schevingen konden we volgen op de website van de Volvo ocean
race. Erg spannend, met name doordat drie schepen er voor kozen
bovenlangs de duitse en nederlandse Wadden te zeilen.Team Dongfeng
gefeliciteerd met jullie eerste plek!
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We blijven in Denemarken tot er geen animo meer is voor tochten.
Tot uiterlijk 12 juli kunnen er nog tochten in Denemarken geboekt worden.
Neem contact op met schipper Hans via info@jollyaqua.nl of bel
0031628653832 voor overleg over de mogelijkheden.
De Andromaque zal ook dit najaar af en toe via Airbnb beschikbaar in de
jachthaven van Willemsoord, Den Helder. Hier zijn altijd musea, bioscoop
en eetgelegenheden open. Met de ferry is er gelegenheid om Texel te
bezoeken, om bijv. een fietstocht te maken.
Hartje vakantietijd zeilen we rond Rügen waar je ook genieten kunt van
wandeltochten en cultuur. Heerlijk deze zomer jolly zeilen en genieten van
baaien en/of bijzondere Hanzesteden, tussen witte stranden, oeroude
bossen en kliffen. Na 4 augustus zijn er nog tochten in te plannen. Vraag
gerust naar de mogelijkheden. We eerst boekt bepaald de planning.
De langste zomeravond is alweer passé. Momenteel zeilen we rond
Djursland, deel van Jutland, Denemarken op het blauwgroene water tussen
de beboste heuvel kust met lange witte stranden.
Op facebook en in onze Vaartochten pagina op de website plaatsen we
tijdelijke reisaanbiedingen.
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Wat gebeurt er?
-

We blijven zeker de eerste week zeiltochten varen rond Ebeltoft.
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Op de Jolly AQua websitepagina Vaartochten vind je de laatste actuele
aanbiedingen voor de zomer maanden in Denemarken en Rügen;
Zo kun je via de Jolly AQua webshop actuele dagtochten o.a. kortings- en
kadobonnen kopen, zie https://www.jollyaqua.nl/vaartochten .
Op Jolly AQua facebook staan impressies van de tochten.
Voor september heeft Bootkarwei klussen alweer klussen in de agenda
staan.
De Andromaque blijft de komende maanden zeilen op de Baltic te weten
Kattegat, Kleine en Grote Belt Denemarken en Rond Rügen, Duitsland, de
komende weken met zonnige zomerse dagen!

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op www.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 (Hans)
- Jolly nazomertijd 2018.⚓
Tot ziens ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

