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Open dagen B&B Yachting met laatste 
kans op 
vroegboek 
korting!! 

Ze staan weer voor de deur, de 

open dagen bij Jansma Jacht te 

Almere en niet zoals vele mensen 

gewend zijn, maar in een geheel 

nieuw jasje. Wiebe gaat vertellen 

over de nieuwe mogelijkheden 

vanuit onze nieuwe thuisbasis het 

"Yacht Classic Hotel" te Fethiye en 

de voordelen van het zeilen aan de 

gastvrije Turkse kust. 

 

Al onze nieuwe jachten staan tijdens de open dagen ten toon gesteld in de showroom 

bij Jansma Jacht, een unieke kans om deze zeiljachten nu ook van binnen te 

bewonderen. Wil je nog in aanmerking komen voor de 10% vroegboek korting kan dit 

vandaag en morgen nog en anders op één van onze open dagen. Geld alleen voor 

boekingen, niet voor opties.  

 

Lezingen "Nieuwe thuisbasis en waarom de Turkse kust": 

Vrijdag om 15:00 uur en om 19:00 uur 

Zaterdag om 11:30 uur en 14:30 uur 

 

Waar en wanneer: 

8 & 9 december 2018, vrijdag van 14:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 10:00 

uur tot 17:00 uur.  

Bij: 

Jansma Jacht Almere B.V. 

IJmeerdijk 14 

1361 AA Almere 
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De koffie staat klaar, maar natuurlik ook een borreltje met hapjes. We hopen jullie op 

één van deze dagen te kunnen begroeten en anders is er natuurlijk ook veel terug te 

vinden op www.b-b-yachting.nl. 

Een zeilacht op 

maat?? 

Buiten onze eigen nieuwe floot 

beschikken we dankzij onze 

verhuizing nu ook over een aantal 

grotere zeilachten, waaronder een 

Beneteau 43 met 4 hutten met acht 

slaapplaatsen en een Robertson and 

Caine 44 catamaran met maar liefst 

10 slaapplaatsen. Hiermee kunnen 

we nu ook grotere families, 

bedrijfsuitjes, Yoga zeilen, etc., 

aanbieden en verzorgen. Daarnaast 

hebben we de mogelikheid om 

eventueel nog andere gelijkwaardige 

zeilachten in te huren.  

Goed voorbereid & ontspannen op 
vakantie 

In samenwerking met Thom van Veenendaal van TP Yachting hebben 

we een cursus samengesteld waarin je je goed kunt voorbereiden op 

een ontspannen zeilvakantie aan de Turkse kust. Zo bieden we een 

"refresser" weekend aan waarin we alles behandelen wat je nodig 

hebt voor een ontspannen vakantie. Bijvoorbeeld het aanleggen met 

een mooringlijn wat in Turkije op de meeste plaatsen gebruikelijk is.  

 

Dit kunnen we ook aanbieden in combinatie met de "ICC voor coastal 

waters" uitgegeven door RYA, een internationaal erkend vaarbewijs.  

 

Thom van Veenendaal geeft al ruim 10 jaar zeil en vaar lessen op zeiljachten o.a. in 

Nederland. Hij doet dit volgens het Engelse RYA systeem waar hij ook instructeur is 

voor gekwalificeerd Yachtmaster.  

 

Hij is bereikbaar via de mail op thom@tpyachting.nl of telefonisch op 06-20378180 

en je kunt natuurlijk ook een mailtje naar ons sturen.  

Knallende openingsaanbieding weken 21 
en 28 april 2018!!!!! 



 

Normaal gesproken zijn we, buiten de vroegboek 

korting, niet van de kortingen, maar bieden we gewoon 

de kwaliteit die je van ons mag verwachten. Maar we 

hebben iets te vieren!! Omdat we iedereen dolgraag 

onze nieuwe thuishaven willen laten zien en dit niet 

ongemerkt voorbij willen laten gaan bieden wij in 

de weken startend op 21 en 28 april 2018 maar liefst 

25% korting op eigen boten. (Vanzelfsprekend niet 

i.c.m. vroegboek korting). 

 

Twee extra weken voor de Göcek flottielje startend op 19 en 26 mei 2018 

 

Om aan de vraag naar de flottieljes in de baai van Göcek en Fethiye te kunnen 

voldoen hebben we besloten de Griekenland Special een jaartje over te slaan. Deze 

grote baai, met al zijn kleine baaien, biedt zoveel mogelijkheden voor zowel de zeilers 

als de zon aanbidders en aangezien de meeste baaien een grote metamorfose hebben 

ondergaan zijn ze nu nog mooier dan ze al waren.  

 

In deze fantastische baai kun je zowel langere als kortere afstanden zeilen, voor ieder 

wat wils.  

 

Lekker genieten van de zon met uitzicht op je zeiljacht, wie wil dat nou niet?!?!? 

 


