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2012 seglar vi som 
vanligt i Turkiet. Vi 
kommer att utgå från 
Sunsails bas i Turgut-
reis (nära Bodrum) och 
erbjuder 2012 två alter-
nativ, som båda kom-
mer att genomföras 
om vi får tillräckligt 
många anmälningar. 

Eskader 1 – 30 personer och 5 båtar
Fredagen den 21 september flyger vi 
från Landvetter klockan 14.20 och lan-
dar i Istanbul klockan 18.40 turkisk tid 
(17.40 svensk tid). Vi fortsätter sedan 
med flyg från Istanbul klockan 21.25 till 
Bodrums flygplats där vi landar klock-
an 22.40. Bussar tar oss sedan till ett 
hotell i Bodrum.
Lördagen den 22 september äter vi fru-
kost på hotellet och disponerar sedan 
tiden själva för att upptäcka Bodrum 
(Turkiets Nice). På eftermiddagen sam-
las vi på hotellet och åker med buss 
till marinan i Turgutreis. Vi besiktigar 
båtarna och handlar mat, vatten med 

mera. Om vi inte kommer iväg äter vi 
något gott på en bra restaurang.

23–28/9 planerar vi att segla i Datca-
bukten och Gökkovabukten. Tänk-
bara hamnar i Datca-bukten är Datca,  
Palamut med utflykt till den antika  
staden Knidos, Dirsek, Paradise Bay 
och Bozburun. I Gökkovabukten kan 
vi exempelvis lägga till i Cökertme och  
Akbük Limani.

29/9 flyger vi från Bodrums flygplats 
klockan 10.50 och är i Istanbul klockan 
12.00. Under eftermiddagen besöker vi 
Grand Bazaar.
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Följande båtar är reserverade:
•	 1	 st.	 Sun	 Odyssey	 36i	 med	 tre	 dub-

belhytter och salong. 1 WC/dusch.  
6 kojer.

•	 3	st.	Sunsail	39	med	tre	dubbelhytter	
och salong. 2 WC/dusch. 6 kojer.

•	 1	st.	Sunsail	43,4	med	4	dubbelhytter	
och salong. 2 WC/dusch. 1 hytt med 
över- och underslaf.

I resans pris ingår:
•	 Flyg	med	Turkish	Airlines	Göteborg-

Istanbul-Bodrum t/r
•	 1	middag	under	seglingen
•	 Förbetald	diesel,	lakan	&	handdukar,	

slutstädning, transitlogg
•	 1	hotellnatt	i	Bodrum	före	segling	

och 2 nätter i Istanbul efter segling
•	 1	heldags	sightseeing	med	guide	och	

lunch i Istanbul
•	 Eskaderledning	

Pris: 
•	 11	900	kr	(6	ombord	på	Sunsail	36i)
•	 12	500	kr	(6	ombord	på	Sunsail	39.3)
•	 13	500	kr	(6	ombord	på	Sunsail	43.4)

Anmälan görs till Poseidon Travel AB.
Ytterligare upplysningar finns på  
Poseidons hemsida.

Kontakter:
•	 Gunnar	Hejde 

E-post: gunnar.hejde@grkom.se 
 Mobil: 0707–40 60 96

•	 Lars	Linderot 
E-post: lars@poseidontravel.se  
Telefon: 042–37 40 01

30/9 är hela dagen anslagen till en gui-
dad tur i Istanbul. Vi kommer att be-
söka Blå Moskén, Hagia Sofia, vatten-
reservoarerna och Arkeologiska museet.
1/10 åker vi från Istanbul till Landvet-
ter klockan 09.45. De som vill stanna 
ytterligare någon/några dagar kan göra 
detta mot tillägg.
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Reserverade båtar: Se eskader 1.
I resans pris ingår: Se eskader 1. 
Dessutom ingår:
•	 Bussresa	från	Bodrum	till	Istanbul	med	

två nätter på hotell på lämpliga platser 
under vägen

•	 Besök	under	bussresan	i	bl.a.	Pamukka-
le, Bergama, Troya och Canakkale. Eng-
elsk talande guider medföljer hela vägen

•	 Tre	luncher	under	bussresan
•	 Två	nätter	i	Istanbul	(se	vecka	1)
•	 Eskaderledning

Pris: 
•	 13	900	kr	(6	ombord	på	Sunsail	36i)
•	 14	300	kr	(6	ombord	på	Sunsail	39.3)
•	 15	100	kr	(6	ombord	på	Sunsail	43.4)

Anmälan görs till Poseidon Travel AB.
Ytterligare upplysningar finns på Poseidons 

hemsida.

Kontakter:
•	 Gunnar	Hejde.	
 E-post: gunnar.hejde@grkom.se
 Mobil: 0707-40 60 96

•	 Lars	Linderot
 E-post: lars@poseidontravel.se
 Telefon: 042-37 40 01

Eskader 2 – 30 personer och 5 båtar
Fredagen den 28 september flyger vi 
från Landvetter klockan 14.20 och lan-
dar i Istanbul klockan 18.40 turkisk tid 
(17.40 svensk tid). Vi fortsätter sedan 
med flyg från Istanbul klockan 21.25 och 
landar i Bodrum klockan 22.40. Buss/ar 
tar oss sedan till ett hotell i Bodrum. 

Lördagen den 29/ 9 äter vi frukost på 
hotellet och disponerar sedan tiden själ-
va för att upptäcka Bodrum (Turkiets 
Nice). På eftermiddagen samlas vi på 
hotellet och åker med buss till marinan 
i Turgutreis. Vi besiktigar båtarna och 
handlar mat, vatten med mera. Om vi 
inte kommer iväg äter vi något gott på 
en bra restaurang.
29/9 – 5/10 planerar vi att segla norr om 
Turgutreis. Det finns gott om små mysi-
ga hamnar där. Ytterligare information 
om vilka hamnar vi kommer att besöka 
lämnas senare.

Lördagen den 6 oktober kommer buss/
ar och hämtar oss i marinan. Vi kommer 
att färdas längs den vackra Medelhavs-
kusten till Istanbul. På vägen kommer 
vi att besöka och berätta om olika anti-
ka, kulturella och historiskt intressanta 
platser vid sidan om allfartsvägen till 
exempel Pamukkale, Bergama, Troya 
och Canakkale. Vi kommer naturligtvis 

också att informera om dagens Turkiet. 
Engelsktalande guid/er följer med oss. 
Övernattningar på hotell två nätter un-
der vägen. Denna gång kommer vi inte 
att hinna besöka Efesos.

Vi kommer till Istanbul den 8/10 och tar 
in på ett bra hotell under två nätter. Den 
9 oktober är anslagen till en heldags 
guidad tur i den mycket intressanta 
staden. Självklara mål är Blå moskén, 
Hagia Sofia, vattenreservoarerna,  
Arkeologiska museet och Grand Bazaar.
Onsdagen den 10 oktober flyger vi från 
Istanbul klockan 10.55 och är på Land-
vetter klockan 13.20.

Den/de som vill stanna ytterligare en 
tid i Istanbul kan göra det mot tillägg.
Reserverade båtar: Se eskader 1.




