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GOED NIEUWS VOOR DE
PLEZIERVAART

van 'blijf thuis' naar 

'geniet op het water'!

CRUISETOPS
VAAROPLEIDING & CHARTER

het reilen en zeilen in de vaarwereld...

vaarplezier begint bij ons!

WE HEBBEN ER LANG
NAAR UITGEKEKEN...

de versoepeling van de

maatregelen voor de

pleziervaart

Sedert het virus ons in zijn greep hield, waren de mooie, zonnige dagen niet

meer op één hand te tellen. Een kwelling voor de pleziervaarder die graag

wou genieten van de stilte en de rust op en rond het water.

 

Op 4 mei kwam het verlossende nieuws. We mochten weer varen, zij het in

familieverband en nog heel beperkt binnen het vaargebied van de eigen

jachthaven....het was reikhalzend uitkijken naar de mogelijkheden na 8 juni.

 

En plots worden we gepakt in snelheid!

Vanaf 29 mei - vandaag dus - is er een versoepeling.

 

- bruggen en sluizen worden opnieuw bediend en de doorvaart voor de

pleziervaarders op alle Vlaamse waterwegen is opnieuw gewaarborgd

 

- er mag opnieuw vaarles worden georganiseerd, uiteraard met inachtneming

van alle 'sociale afstand aanbevelingen' en met een beperkt aantal

deelnemers aan boord

 

- de boot te water laten, overnachten op de boot, lange tochten maken..het

kan weer allemaal.

 

- in familieverband wordt uitgebreid naar 2 extra andere personen

 

We sluiten dit hoofdstuk CORONA EN DE WATERSPORT bij deze hopelijk

voorgoed af en wensen ieder een mooi vaarseizoen en een zwoele

 'indian summer' tot diep in het najaar.



J U N I  2 0 2 0  |  U I T G A V E  1  -  I T E M  2

CRUISETOPS - CHARTER AAN DE
AZURENKUST

we breiden uit richting Zuiden

iets later dan we hadden gepland, want ook dit

project werd gedwarsboomd door COVID-19, zijn

we bijzonder fier ons project 

'yachcharter Azurenkust' aan te kondigen.

 

Ons motorjacht Invictus ligt sedert februari

afgemeerd in de prachtige jachthaven van

Mandelieu-La-Napoule, aan de voet van het Esterel

gebergte, de mooiste streek die  'La Douce France'

te bieden heeft.

 

 

Must see: Cannes en Nice vanop het azuurblauwe

water, de historische eilanden île de Lérins

 

Must do: zalig cruisen, zwemmen snorkelen, wining

and dining met de voetjes in het water..

 

We werkten voor jou een aantal arrangementen uit

in halve- of volledige dagevent.

 

Toch liever kort bij huis dit jaar? misschien is een

beleving op het motorjacht Campari aan het Veerse

Meer wel iets voor jou.

 

Zomer 2020 in eigen land? kies dan voor de unieke

belevingstochten op de loungeboat M/S Steilvol

 

een handige info-brochure over onze chartermogelijkheden kan
je downloaden op www.cruisetops.be

vanaf juli 2020
Y A C H T C H A R T E R  M E T

C R E W  

https://www.vaaropleidingencharter.be/boten/motorjacht-invictus-galeon-430-skydeck
https://www.vaaropleidingencharter.be/boten/motorjacht-campari-sunseeker-san-remo-50
https://www.steilvol.be/

