
AAN BOORD
15% korting op een luxe cruise

WELKOM

Heerlijk ontspannen aan boord van een luxueus jacht. 
Met om je heen slechts het geluid van de zee, en de 
warmte van de zon op je huid. O nbezorgd genieten 
van alles wat de Turkse kust te bieden heeft. 
Speciaal voor lezers van Elegance biedt SWS Travel 
een speciale cruisekorting op de vloot van Xenos 
Yachting. Deze luxueuze schepen zeilen langs de 
zuidwestkust van Turkije, met als thuishaven Bodrum. 
De schepen zijn uitermate geschikt om een vakantie 
met familie of vrienden in privacy door te brengen 
of een tocht te maken met zakenrelaties. De beman-
ning staat 24 uur voor je klaar. De service aan boord 
is uitstekend. De scheepskok serveert op het ruime 
achterdek elke dag heerlijke, verrassende en kleur-
rijke gerechten. Iedere hut heeft een eigen badkamer 
met douche en toilet. Aan boord is plaats voor maxi-
maal 10 passagiers, maar er zijn ook grotere schepen 
voor grotere groepen. Het vaarprogramma wordt in 
overleg met de kapitein gemaakt, waarbij veel ruimte 
is voor individuele wensen. Ieder schip beschikt over 
kano’s, een surfplank, snorkel- en visuitrusting, water-
ski’s en soms zelfs een jetski.  
  

De charterprijs van een schip bedraagt vanaf € 6 0 0 
per dag. Er zijn verschillende schepen mogelijk, 
afhankelijk van de groepsgrootte. O ok kun je individu-
eel een cabine reserveren. Eten en drinken aan boord 
volgens ultra all-inclusive verzorging kost € 315 per 
persoon per week, waarbij rekening wordt gehouden 
met persoonlijke wensen. Je geniet elke dag van een 
uitgebreid ontbijt, een lunch en een 3-gangendiner. 
Wijn en bier zijn inbegrepen. Een en ander wordt rij-
kelijk geserveerd op prachtig gedekte tafels. Er wordt 
rekening gehouden met dieetwensen en vegetariërs. 
Voor het eten van kinderen betaal je minder. Transfers 
van en naar de luchthaven worden verzorgd in luxe 
airconditioned minibusjes tegen een prijs van € 8 0 
(enkele reis). Je mag zelf de vliegreis regelen, maar 
kunt deze ook door SWS Travel laten verzorgen. 
Reserveringskosten bedragen € 20 per boeking. De 
cruises vinden plaats vanaf eind april tot eind oktober. 

Korting
In de maanden juni, juli, augustus en september 
ontvang je een korting van 15% op de charter-
prijs. In april, mei en oktober krijg je 10% korting 
op de charterprijs. Deze speciale korting voor 
Elegance- lezers is geldig voor boekingen gemaakt 
in 2010 en 2011. 
Informatie en boekingen
Voor meer informatie en boekingen kun je contact 
opnemen met SWS Travel, o.v.v. ‘Elegance 
aanbieding’ Telefoon 0 6 – 34 0 53 962 
E-mail info@swstravel.nl, website www.swstravel.nl 
of www.swssailing.nl
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R E I Z E N exclusieve aanbieding

Aan boord 
van een luxe 
zeilschip.


