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REISINFORMATIE	  SWS	  SAILING	  2018	  
Dé	  Blue	  Cruise	  Specialist	  van	  Nederland	  
	  
Om	  u	  te	  helpen	  bij	  de	  voorbereiding	  van	  uw	  reis	  voor	  de	  blue	  cruise	  Turkije	  en/of	  
Griekenland	  en	  alles	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  laten	  verlopen,	  hebben	  we	  deze	  Reisinformatie	  
samengesteld.	  Hierin	  staan	  allerlei	  inlichtingen,	  maar	  ook	  belangrijke	  aandachtspunten.	  
Zoals	  o.a.	  een	  geldig	  paspoort	  of	  identiteitskaart,	  het	  E-‐visum	  en	  de	  ruimbagage.	  
	  
Mocht	  u	  na	  het	  lezen	  van	  deze	  informatie	  toch	  nog	  een	  vraag	  hebben,	  dan	  kunt	  u	  altijd	  even	  
contact	  opnemen.	  Telefoon	  +316	  34	  05	  39	  62	  of	  E-‐mail	  info@swstravel.nl.	  
	  
Ik	  wens	  u	  een	  goede	  reis	  en	  heerlijke	  vakantie!	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Nathalie	  D’Alessandro	  
Directeur	  
=========================================================================	  
	  
Paspoort	  &	  visum	  
Uw	  paspoort	  of	  identiteitskaart	  dient	  nog	  zes	  maanden	  geldig	  te	  zijn.	  Voor	  Turkije	  heeft	  u	  
een	  visum	  nodig.	  U	  kunt	  het	  E-‐visum	  vooraf	  aanschaffen	  via	  de	  website	  van	  het	  Turkse	  
Ministerie,	  te	  weten	  http://www.evisa.gov.tr.	  	  
	  
(Ruim)bagage,	  stoel	  reserveren,	  online	  inchecken	  
Ruimbagage	  boeken	  of	  een	  stoel	  reserveren	  doet	  u	  zelf	  u	  via	  http://fly.corendon.com.	  	  
	  
Vliegt	  u	  met	  Transavia	  dan	  logt	  u	  in	  op	  een	  andere	  website,	  via	  
https://www.transavia.com/nl-‐NL/mijn-‐transavia/account/logon/	  	  
Vul	  uw	  gegevens	  in	  in	  het	  gedeelte	  waar	  u	  zonder	  account	  uw	  boeking	  kunt	  bekijken.	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  bagage	  verwijzen	  we	  u	  naar	  http://www.corendon.nl/bagage	  
	  
Houd	  de	  regels	  voor	  handbagage	  goed	  in	  acht.	  Vloeistoffen	  en	  scherpe	  voorwerpen	  worden	  
absoluut	  niet	  geaccepteerd	  op	  de	  luchthavens	  en	  direct	  in	  beslag	  genomen.	  U	  vindt	  de	  
regels	  op:	  http://www.schiphol.nl/Reizigers/OpSchiphol/Bagage/RegelsHandbagage.htm	  	  
	  
Online	  inchecken	  kan	  tot	  en	  met	  9	  personen,	  grotere	  groepen	  kunnen	  niet	  online	  inchecken.	  	  
	  
Voor	  terugvluchten	  vanaf	  Bodrum	  kunt	  u	  niet	  online	  inchecken.	  
	  
Met	  kinderen	  op	  reis	  
Ouders	  met	  een	  andere	  achternaam	  die	  alleen	  reizen	  met	  hun	  kind,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  
een	  opa	  &	  oma	  die	  een	  kleinkind	  meenemen	  op	  vakantie,	  kunnen	  op	  Schiphol	  problemen	  
krijgen	  bij	  de	  douane.	  Voor	  dit	  soort	  situaties	  zijn	  er	  speciale	  formulieren.	  Meer	  informatie	  
kunt	  u	  vinden	  op	  de	  website	  via	  het	  volgende	  adres:	  
https://www.defensie.nl/onderwerpen/reizen-‐met-‐kinderen	  	  
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Van	  &	  naar	  Schiphol	  
Op	  de	  website	  van	  http://www.schiphol.nl	  kunt	  u	  informatie	  vinden	  over	  uw	  reis	  van	  &	  naar	  
Schiphol.	  Parkeren,	  ophalen	  &	  wegbrengen,	  openbaar	  vervoer,	  Schiphol	  Travel	  Taxi	  en	  
autohuur.	  Ook	  zijn	  er	  diverse	  VIP	  Valet	  parking	  bedrijven	  actief,	  die	  voordelig	  uw	  auto	  
kunnen	  parkeren	  en	  waarbij	  u	  uw	  auto	  vlak	  voor	  de	  vertrekhal	  kunt	  achterlaten.	  Wij	  hebben	  
goede	  ervaringen	  met	  http://www.iparkingschiphol.nl.	  	  
	  
Inentingen	  
Wij	  stellen	  voor	  onze	  cruises	  geen	  inentingen	  verplicht.	  Voor	  vragen	  over	  vaccinaties	  kunt	  u	  
bij	  de	  GGD	  terecht.	  	  
	  
Belasting	  &	  douane	  
Voor	  informatie	  over	  de	  in-‐	  en	  uitvoer	  van	  artikelen	  kunt	  u	  gratis	  bellen	  met	  de	  Belasting	  
Telefoon	  Douane	  op	  0800	  0143	  of	  de	  volgende	  website	  raadplegen	  http://www.douane.nl.	  	  
	  
Transfers	  bij	  aankomst	  	  
Buiten	  bij	  de	  aankomsthal	  staat	  een	  chauffeur	  u	  op	  te	  wachten,	  hij	  heeft	  een	  bord	  met	  het	  
SWS	  logo	  bij	  zich.	  De	  rit	  duurt	  ongeveer	  een	  half	  uur,	  afhankelijk	  van	  de	  drukte	  op	  de	  weg.	  
Mocht	  het	  schip	  nog	  niet	  gereed	  zijn	  bij	  uw	  aankomst,	  dan	  regelen	  we	  dat	  u	  de	  bagage	  kunt	  
stallen	  en	  desgewenst	  een	  plek	  aangeboden	  krijgt,	  waar	  u	  rustig	  kunt	  wachten	  tot	  het	  schip	  
klaar	  is	  voor	  boarding.	  
	  
Transfers	  in	  geval	  van	  hotel	  met	  cruise	  gecombineerd	  
Als	  u	  via	  SWS	  de	  vlucht	  en	  ook	  het	  hotel	  heeft	  geboekt,	  zijn	  de	  transfers	  in	  principe	  voor	  u	  
geregeld.	  Dit	  is	  dan	  bij	  uw	  boeking	  besproken,	  aan	  u	  bevestigd	  en	  gefactureerd.	  Als	  u	  eerst	  
in	  een	  Corendon	  hotel	  verblijft	  voordat	  u	  de	  cruise	  doet,	  verzorgt	  Corendon	  ook	  uw	  transfer	  
van	  de	  luchthaven	  naar	  het	  hotel.	  Als	  u	  na	  de	  cruise	  in	  een	  Corendon	  hotel	  verblijft,	  haalt	  
Corendon	  u	  op	  bij	  het	  hotel	  en	  brengt	  u	  terug	  naar	  het	  vliegveld.	  SWS	  verzorgt,	  mits	  
bijgeboekt,	  de	  overige	  transfers	  van	  hotel	  naar	  schip	  en	  vice	  versa.	  Heeft	  u	  zelf	  een	  verblijf	  
aan	  land	  of	  afwijkende	  vluchten	  geboekt,	  of	  op	  andere	  wijze	  een	  hotel	  geregeld,	  dan	  neemt	  
u	  in	  principe	  een	  taxi.	  
	  
GEEN	  harde	  koffer	  
Gebruik	  als	  bagage	  reistassen	  die	  u	  kunt	  opvouwen,	  want	  koffers	  kunt	  u	  in	  de	  hut	  niet	  
opbergen	  in	  de	  kastjes.	  	  
	  
Kleding-‐	  en	  schoenen	  advies	  
Voor	  frissere	  avonden	  in	  het	  voor-‐	  en	  naseizoen	  zijn	  een	  lange	  broek,	  trui/vest,	  sjaaltje,	  
sokken,	  wind/regenjack	  aan	  te	  bevelen.	  We	  raden	  gemakkelijke	  kleren	  aan	  (informele	  en	  
vrijetijdskleding).	  Aan	  boord	  lopen	  de	  meeste	  mensen	  op	  blote	  voeten.	  Let	  op,	  want	  u	  mag	  
aan	  boord	  alleen	  op	  schoenen	  of	  slippers	  met	  een	  zachte	  rubberzool	  lopen.	  De	  schoenen	  of	  
slippers	  waarmee	  u	  aan	  land	  loopt,	  mag	  u	  aan	  boord	  niet	  gebruiken.	  
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Handdoeken	  &	  bedlinnen	  
De	  bedden	  aan	  boord	  zijn	  opgemaakt.	  Ook	  krijgt	  u	  een	  badlaken	  op	  de	  Comfort	  Blue	  Cruise.	  
Op	  de	  basis	  blue	  cruise	  en	  Kids	  Cruise	  krijgt	  u	  hamamdoeken	  voor	  het	  zonnen	  op	  de	  
matrassen	  aan	  dek.	  Handdoeken	  voor	  gebruik	  in	  de	  douche	  zijn	  aanwezig.	  
	  
Watersportmogelijkheden	  
Onze	  schepen	  beschikken	  over	  een	  kano,	  visgerei,	  snorkels	  en	  zwemvliezen	  en	  een	  SUP	  of	  
surfplank.	  Als	  u	  over	  uw	  eigen	  snorkeluitrusting	  beschikt,	  adviseren	  wij	  om	  deze	  mee	  te	  
nemen.	  Gemotoriseerde	  (water)sporten	  als	  waterski,	  parasailing	  en	  dergelijke	  of	  scuba	  
duiken	  kan	  de	  kapitein	  desgewenst	  voor	  u	  regelen	  bij	  een	  extern	  bedrijf.	  Dit	  betaalt	  u	  ter	  
plekke.	  
	  
Eten	  &	  drinken	  	  
Voor	  de	  inwendige	  mens	  staat	  onze	  scheepskok	  paraat	  om	  u	  de	  hele	  dag	  te	  voorzien	  van	  
heerlijke	  gerechten,	  veelal	  bereid	  op	  basis	  van	  verse	  producten.	  Heeft	  u	  een	  voedsel	  allergie	  
of	  eet	  u	  geen	  vlees	  en/of	  vis?	  Stel	  ons	  dan	  uiterlijk	  een	  week	  voor	  uw	  vertrek	  daarvan	  op	  de	  
hoogte,	  zodat	  wij	  hier	  met	  de	  bevoorrading	  rekening	  mee	  kunnen	  houden.	  
	  
Betalen	  tijdens	  de	  cruise	  
De	  bemanning	  staat	  garant	  voor	  een	  all	  inclusive	  verzorging	  aan	  boord	  tijdens	  uw	  vakantie.	  
In	  de	  meeste	  gevallen	  is	  deze	  verzorging	  van	  te	  voren	  in	  Nederland	  al	  per	  bank	  voldaan.	  Als	  
u	  ter	  plekke	  nog	  dient	  te	  betalen	  voor	  uw	  eten	  &	  drinken	  aan	  boord,	  vindt	  u	  het	  
verschuldigde	  bedrag	  op	  uw	  passagiersvoucher	  vermeld.	  	  
	  
Excursies	  of	  havengelden	  en	  dergelijke	  die	  niet	  zijn	  inbegrepen	  bij	  het	  arrangement,	  rekent	  u	  
aan	  het	  einde	  van	  de	  week	  van	  de	  week	  bij	  de	  kapitein	  af.	  U	  kunt	  alleen	  contant	  en	  in	  Euro’s	  
betalen.	  Aan	  boord	  is	  het	  niet	  mogelijk	  om	  te	  pinnen	  of	  met	  een	  creditcard	  te	  betalen.	  	  
	  
Wat	  is	  All	  Inclusive	  aan	  boord	  
Eten	  &	  drinken	  (ook	  bier	  en	  wijn)	  op	  het	  schip	  is	  inbegrepen.	  Behalve	  twee	  diners	  per	  week,	  
die	  u	  aan	  de	  wal	  eet.	  Sterke	  dranken	  zoals	  raki,	  ouzo,	  gin,	  rum,	  whiskey,	  wodka,	  cocktails	  of	  
mixdrankjes	  zijn	  niet	  inbegrepen.	  Deze	  kunt	  per	  glas	  bestellen	  bij	  de	  bemanning	  en	  u	  betaalt	  
aan	  het	  einde	  van	  de	  week.	  	  
	  
Geld	  	  
Turkije	  heeft	  als	  officiële	  valuta	  de	  Turkse	  Lira	  (TRY.	  De	  exacte	  dagwaarde	  kunt	  u	  omrekenen	  
op	  de	  website	  van	  bijvoorbeeld	  http://www.wisselkoersen.nl.	  	  
Griekenland	  heeft	  net	  als	  in	  Nederland	  de	  Euro.	  	  
	  
Op	  het	  vliegveld	  kunt	  u	  geld	  pinnen,	  maar	  ook	  in	  havens.	  Bij	  de	  meeste	  geldautomaten	  in	  
Bodrum	  kunt	  u	  kiezen	  tussen	  Turkse	  Lira	  of	  Euro.	  Tijdens	  de	  cruises	  is	  er	  niet	  altijd	  de	  
mogelijkheid	  om	  geld	  te	  pinnen.	  Dus	  zorg	  ervoor,	  voordat	  de	  boot	  vertrekt	  voor	  een	  Turkije	  
cruise,	  dat	  u	  wat	  Lira	  bij	  zich	  heeft.	  In	  authentieke	  dorpjes	  en	  op	  de	  lokale	  markt	  in	  Turkije,	  
kunt	  u	  namelijk	  meestal	  alleen	  in	  Lira	  betalen.	  	  
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Medicijnen	  
Wij	  adviseren	  als	  u	  medicijnen	  gebruikt,	  deze	  mee	  te	  nemen	  in	  uw	  handbagage.	  Het	  is	  ook	  
aan	  te	  raden	  met	  een	  medisch	  paspoort	  te	  reizen.	  Vraag	  hiervoor	  advies	  bij	  uw	  apotheek.	  	  
	  
Fooien	  
Dit	  is	  normaal	  en	  hoort	  bij	  de	  traditie	  om	  fooien	  te	  geven	  in	  landen	  als	  Turkije	  en	  
Griekenland.	  Aan	  land	  in	  restaurants	  en	  voor	  taxichauffeurs	  is	  5	  tot	  10%	  van	  de	  rekening	  
gebruikelijk.	  Ook	  de	  bemanningsleden	  rekenen	  erop.	  Voor	  onze	  crew	  zal	  het	  lastig	  zijn	  om	  te	  
begrijpen	  als	  u	  tevreden	  bent	  tijdens	  uw	  blue	  cruise	  zeilvakantie,	  u	  geen	  fooi	  voor	  hen	  
achterlaat.	  Daarom	  alvast	  bedankt	  voor	  uw	  begrip	  in	  deze.	  	  
	  
Omdat	  veel	  gasten	  ons	  vragen	  wat	  de	  indicatie	  voor	  fooien	  is	  aan	  boord,	  het	  volgende:	  	  
voor	  normale	  tevredenheid	  €	  2,-‐	  per	  dag	  per	  bemanningslid.	  Dat	  maakt	  per	  passagier	  voor	  
een	  4-‐koppige	  bemanning	  bijvoorbeeld	  een	  totaalbedrag	  van	  €	  55,-‐	  à	  €	  60,-‐	  voor	  een	  week.	  
De	  fooi	  kunt	  u	  op	  de	  dag	  van	  vertrek	  aan	  de	  kapitein	  geven.	  Als	  eindverantwoordelijke	  aan	  
boord	  zal	  hij	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  fooi	  eerlijk	  verdeeld	  wordt	  onder	  de	  bemanningsleden	  
	  
Aan	  boord	  
In	  onze	  informatiemap	  staat	  allerlei	  andere	  nuttige	  informatie	  die	  handig	  is	  om	  te	  weten	  
tijdens	  uw	  blue	  cruise.	  	  
U	  kunt	  deze	  in	  PDF	  downloaden	  via	  www.swssailing.nl/informatie/informatiemap.	  
	  
Veiligheid	  aan	  boord	  
De	  (veiligheid)regels	  aan	  boord	  waar	  u	  zich	  aan	  dient	  te	  houden	  vindt	  u	  in	  uw	  hut.	  	  
	  
Klachten	  &	  vragen	  
Mocht	  u	  ter	  plaatse	  vragen	  of	  klachten	  hebben,	  gaat	  u	  dan	  direct	  naar	  uw	  kapitein	  om	  dit	  te	  
bespreken.	  Hij	  is	  uw	  aanspreekpunt	  aan	  boord	  en	  zal	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  het	  u	  tijdens	  uw	  
zeilvakantie	  zoveel	  mogelijk	  naar	  de	  zin	  te	  maken.	  Bij	  eventuele	  onvoorziene	  problemen	  zal	  
hij	  u	  uiteraard	  meteen	  helpen.	  
	  
Contact	  ter	  plaatse	  	  
Als	  u	  aan	  land	  bent	  en	  vragen	  of	  hulp	  nodig	  heeft,	  belt	  u	  dan	  de	  volgende	  mensen:	  	  
-‐	  in	  Turkije	  -‐	  Melih	  Danaci	  +90.532.450.85.94	  	  
-‐	  in	  Griekenland	  -‐	  Seda	  Chamatzoglou	  +30.694.415.91.72	  of	  Dimitri	  Chamatzoglou	  
+30.694.561.18.80.	  	  
	  
Verblijft	  u	  in	  een	  Corendon	  hotel,	  dan	  kunt	  u	  de	  hostess	  van	  Corendon	  bellen.	  	  
	  
De	  naam	  en	  telefoonnummer	  van	  uw	  kapitein	  staat	  op	  uw	  voucher	  vermeld.	  	  
	  
Thuisblijvers	  
In	  geval	  van	  nood	  kunnen	  thuisblijvers	  de	  kapitein	  bellen	  (bij	  geen	  gehoor	  eventueel	  
Nathalie	  van	  SWS	  Sailing).	  	  
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Paspoort	  Griekse	  eilanden	  blue	  cruise	  
Voor	  de	  blue	  cruises	  langs	  Griekse	  eilanden	  zal	  de	  kapitein	  uw	  paspoort	  vragen	  om	  douane	  
formaliteitein	  in	  orde	  te	  kunnen	  maken.	  Meestal	  moet	  u	  zelf	  ter	  controle	  even	  langs	  het	  
douane	  haven	  kantoor,	  of	  er	  komt	  een	  beambte	  aan	  boord.	  	  
	  
Douane	  formaliteiten	  en	  havengeld	  Griekenland	  
Omdat	  onze	  schepen	  onder	  Turkse	  vlag	  varen,	  dienen	  deze	  van	  overheidswege	  vanuit	  
Turkije	  te	  vertrekken.	  Er	  moeten	  voor	  Griekse	  eilanden	  blue	  cruises	  daarom	  douane	  
formaliteiten	  gedaan	  worden	  bij	  het	  in-‐	  en	  uitklaren	  van	  de	  boot	  tussen	  Turkije	  en	  
Griekenland.	  	  
	  
Naast	  deze	  douane	  formaliteiten	  betaalt	  u	  ter	  plekke	  nog	  havengelden	  voor	  Griekse	  
eilanden.	  De	  kapitein	  informeert	  u	  hierover,	  regelt	  alles	  en	  zal	  u	  uiteraard	  begeleiden	  naar	  
de	  douane.	  	  


