Side 2

Forkælelse l søs
Komfortabel sejlads
Her kan gæsterne opleve middelhavssejladsen på den ubenget mest komfortable måde, med
egne kahy!er og egen besætning. Der er masser af sol og havlu$ og ikke mindst det fortrinlige
tyrkiske køkken, der regnes for et af verdens bedste.

Forplejning med Full Board

Side 1

Adventure & Wellness
Trænger du l at få brændt krudtet
af ?
Du kan vælge en ny akvitet hver dag. Vi
lbyder f.eks. paraglidning, river ra$ing,
dykning, parasailing, havkajak, mountainbike, vandskiløb, wakeboard, vandreture.

betyder alle målder inkluderet, hvor samtlige drikkevarer købes om bord i skibets bar.
Maden er velllavet, slow cooking, med friske og sunde råvarer. Morgenmaden er tyrkisk morgenmads buﬀet, frokost og a$ensmad er lune og varme re!er, o$e med barbeque og ald
masser af grønne salater og frisk frugt. Herudover e$ermiddagskaﬀe/te med kiks el. kage.
På ankomstdagen serveres e$ermiddagskaﬀe og a$ensmad, ved sen ankomst et snackmåld. På
hjemrejsedagen serveres morgenmad.

Mens du gør noget sjovt og udfordrende,
slapper din kæreste af om bord på skibet.
I mødes l e$ermiddagskaﬀe og kan dele
dagens oplevelser med hinanden.

Kombiner adventure oplevelser med sol og wellness - så kan du få kæresten med! I bor på skibet, og er sammen fra sen eermiddag l eer
morgenmaden. Dagene lbringer I forskelligt, med nydelse eller ydelse.
Sol og vand, nydelse og velvære
Indkvartering i dobbeltkahyt med eget bad og toilet, sengetøj og håndklæder.
Du kan også vælge at sove på dækket i den lune nat.

Når din partner er med på adventure akviteter,
har du dagen om bord på skibet l blot at være dig
selv.
Du kan beslle wellness behandlinger, eller blot
lade dig forkæle af det skønne vand og solen - eller
hygge dig med en bog i skyggen.
Vores kok sørger for at der er en sund og velllavet
frokost l dig, og l de andre, som har brug for at
tanke ny energi i de smukke omgivelser.

