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Wintermaand december gaat in rappe vaart richting 2019.
Heerlijke avondje 2018 was nattig en winderig. Zullen de wintermaanden
nog sneeuw en ijs brengen?
Feestdagen en huiselijk gezellig...Jolly..lekker lange nachten om verder te
dromen over zeilen met de Andromaque met kleurrijke luchten na
zonsondergang. Heerlijk ankeren bij prachtige eilanden in Denemarken en
op de Nordfriesche Wadden?
Ebeltoft, historisch stadje tussen de duinen en bossen aan prachtige baai
met lange witte stranden in het deense Djursland, daar zeilen we 2 juli 2019
naar toe.
https://www.visitdenmark.nl/nl/search/global?ankr-q=Ebeltoft+&search=1
Vanaf ca 14 juli de startplaats voor heerlijke dagtochten op de verfrissende
zonnige Ebeltoft Vig. Voor meerdaagse tochten naar Samsø of Kleine Belt is
Ebeltoft ook een prima op- en afstaphaven.
Het magnifieke uitzicht op de beboste duinen, heuvels en het deinen op
prachtige blauw, groene zeewater….Relaxing.... voor mogelijke
zeilbestemming zie
https://www.jollyaqua.nl/vaartochten/denemarken-zeilen en wil je wat
meer weten over smørrebrøt klik dan op volgende link
https://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/wat-is-smorrebrod
Zweedse zeilers, die we ontmoet hebben op Öland, juli’17, zijn inmiddels
via het Panamakanaal op de Grote Oceaan aangekomen. Na ruim 17
maanden zijn ze voor de feestdagen 7 december naar Stockholm gevlogen
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https://sailingwalkabout.wordpress.com/2018/12/07/semester-i-sverige/
In januari zetten hun zeilreis op de Grote Oceaan voort.
Nederland, en met name de grote rivieren heeft nog steeds een water
tekort. Plannen om het water in toekomst vast te houden worden gemaakt.
De daling is nu gestopt. Feit blijft dat het deze winter niet op peil zal
komen.
Gezien de zon & temperaturen..was 2018…..ideaal! Hoe zal de natuur er
uitzien in 2019?
Sinds 5 december zijn we voor de meerdaagse reizen aangesloten bij
STO-Garant.

 ww.sto-garant.nl
w
De Wet Pakketreizen verplicht dit bij onze reizen langer dan 24-uur.
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/38548/ben-u-al-klaar-voor-de-nieuw
e-richtlijn-pakketreizen/?topicsid= Op de Jolly AQua facebook en website
staan impressies van de zeiltochten die we afgelopen jaren met de
Andromaque gemaakt hebben.
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Wanneer het voorjaar weer ontwaakt gaan we weer aan boord. Gasten
kunnen dan weer gebruik maken van logies met ontbijt, dagtochten of
meerdaagse reizen.
We hebben een heerlijke 4-daagse zeiltocht naar Vlieland en
https://afsluitdijkwaddencenter.nl/ bij Kornerwernerzand, over de
waddenzee en deels IJsselmeer. Deze kan alleen bij geschikt tij gevaren
worden. We overnachten niet in havens, maar ankeren of vallen droog.
De beschikbaarheid van de Andromaque voor Airbnb overnachten op
Willemsoord en/of Airbnb Experience voor dagtochten vanuit de jachthaven
Willemsoord, Den Helder vind je bij Airbnb, zodra we weten dat we er zijn.
Dit zal meestal enkele dagen van te voren zijn.
Op Willemsoord zijn altijd musea, bioscoop en eetgelegenheden open. Met
de ferry is er gelegenheid om Texel te bezoeken, om bijv. een fietstocht te
maken.
De onderhandelingen met Airbnb uit Los Angeles om als een van de eersten
op de wereld Adventurereizen voor Airbnb op te zetten, hebben vertraging
op gelopen vanwege de Wet Pakketreizen. In februari 2019 gaat Airbnb
hiermee van start. We hebben een 4 daags ‘Fullmoonadventure on the
Waddensea’ voorgesteld. “Wej, markt wal ho’ut afleupwat” zegt ze bij ons
in de Achterhoek. Meer hierover t.z.t.
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Heb je zelf met een groepje een zeilplan? Neem contact op met schipper
Hans via info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 voor overleg over de
mogelijkheden.

Willeke van Wijk uit Almere heeft een
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prachtig album gemaakt haar reis naar Denemarken met de Andromaque.
Hierboven 4 van haar afbeeldingen.

-

Wat gebeurt er?
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We gaan in maart weer genieten aan boord van de Andromaque en zeilen
zodra het voorjaarsweer dit toelaat.
Een aantal grotere klussen willen we tussen 27 mei en 5 juni doen. Met
Pinksteren is de Andromaque reeds gereserveerd.
2 juli vertrekken we naar Denemarken. We zeilen na Pinksteren nog een
paar weken in of rond Nederland.
Op de website vind je de informatie over de mogelijkheden en de
beschikbaarheid voor 2019.
Via de Jolly AQua webshop kun je o.a. kortings- en kadobonnen kopen, zie
https://www.jollyaqua.nl/vaartochten .
Vragen voor 2019 of Bootkarwei? Neem contact op met schipper Hans via
info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 voor overleg over de
mogelijkheden.
Er staan enkele klussen in maart bij Bootkarwei. Voor januari en februari is
er nog ruimte voor klusopdrachten.

Volg Jolly AQua op facebook. Achtergrond Informatie vind je op www.jollyaqua.nl
Vragen mail info@jollyaqua.nl of bel 0031628653832 (Hans)
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Jolly Feestdagen en genieten in 2019.⚓

Tot ziens ❤groeten,
Hans en Riet Buijs

Aangesloten bij
www.STO-Garant.nl

