zeilenclub

Voordeel voor abonnees

A L L EEN
VOO
A B O N NR
EES

Speciaal voor onze abonnees presenteren we in elke editie van Zeilen een pagina met
fraaie cadeaus en aantrekkelijke kortingen. Om kans te maken op een prijs kunt u een mail
sturen naar club@zeilen.nl o.v.v. de actie waarop u reageert.

GA NAAR WWW.ZEILENCLUB.NL EN KIJK OF U
IN DE PRIJZEN BENT GEVALLEN.
De aanbiedingen op deze pagina’s zijn gebaseerd op informatie van de genoemde bedrijven.

ONE2SEVEN

MAIL & WIN

ZEILEN

EEN UNIEKE ‘SAILING
EXPERIENCE IN
PORTUGAL?

ANCHOR DAMES
LAARZEN VAN
GAASTRA

NOORWEGEN/
SPITSBERGEN

Promotie
Voor de Zeilen lezers bieden wij 10% korting
op een verblijf (tot 7 nachten) en zeiltocht
(halve dag). Geldig van 10 februari t/m 30
juni 2013. Vermeld ‘Zeilen abonnee voordeel’.
Contact
One2seven
Verão Agitado
info@one2seven.be geral@veraoagitado.com
www.one2seven.be www.veraoagitado.com

Gaastra’s nautische heritage en klinkende
reputatie in de internationale professionele
zeilsport zijn diep verankerd in de verschillende divisies als Gaastra Sportswear en
Gaastra Footwear.
CHRIS HEIL

Het designcomplex One2seven werkt samen
met het boot bedrijf Verão Agitado om u een
onvergetelijke vakantie te bezorgen. ZuidWest Algarve is met z’n 3000 zonuren per
jaar, ruige oceaan en unieke kliffenkust het
mooiste zeilgebied van Europa.
One2seven, gelegen in het pittoreske vissersdorpje Ferragudo, is de ideale verblijfplaats
voor uw zeilvakantie. Wij bieden vier moderne
vakantiehuizen met extra service en twee
kamers met badkamer. Verschillende
programma’s zijn mogelijk: zeiltrips (halve of
hele dag), een romantische zeiltocht bij zonsondergang, week charters en zeillessen.
Zeil- en motorboten zijn ook te huur.

Footwear is volledig doordrenkt van zijn
nautische wortels en laat zich door niets
anders inspireren dan de passie voor de
zeilsport.
Gaastra’s heritage als Friese zeilmakerij
daterend uit 1897 is altijd prominent aanwezig. Authentieke elementen als de originele
lettertypes en grafische vormgeving komen
terug op bijvoorbeeld lederen patches die
met stevige zeilmakersteken op robuuste lederen
boots zijn gestikt. Materialen zijn puur en zien
eruit alsof ze een heel
leven in zich hebben.
WWW.GAASTRA.EU
Zeilen mag nu 2x de
dames Anchor laars weggeven in de maten 38 en
40 aan abonnees.
Mail naar club@zeilen.nl
onder vermelding
van
Gaastra.

Een avontuurlijke zeilreis door het land van
de middernachtzon? Over de Poolcirkel,
langs ruige fjordenkusten, machtige gletsjers en een indrukwekkende natuur. Dit
jaar zeilt de MAE WEST, een sterke stalen
tweemaster, langs Noorwegen en verder
naar... Spitsbergen!
Voor avontuurlijke abonnees van “Zeilen”
hebben wij een speciale aanbieding
gemaakt. Op 29 juni en 12 juli kun je
meezeilen op een 13 daagse Spitsbergen
expeditie. Deze “Once in your lifetime
experience” wordt je aangeboden met een
korting van € 150,- p.p.
Ben je nog geen abonnee van Zeilen, dan
krijg je bij boeking een jaarabonnement op
“Zeilen” van NautiSail cadeau!
Kijk voor meer informatie op onze website
www.nautisail.nl/zeilen en vul op het
boekingsformulier de code Zeilen 2/13 in.
Of bel NautiSail op +31 (0)36-7518696.

Bent u nog geen abonnee, maar wilt u wel profiteren van de extra voordelen?
Maak dan gebruik van de aanbieding elders in dit nummer, bel 088-5500166 of ga naar
www.zeilen.nl/abonneren.
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