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DE IONIAN SEA RALLY
De Ionian Sea Rally is een competitieve zeiltocht 
op de Ionische Zee. Door middel van recreatieve 
dagwedstrijden ontdekt u het gebied rondom Lefkas of 
Corfu. Het is niet alleen de bedoeling dat u probeert als 
eerste bij de volgende bestemming aan te komen, maar 
ook dat uw team uiteenlopende opdrachten als beste 
volbrengt! Wie maakt met zijn schip de mooiste tekening 
op het water, welk team vindt als eerste de schat of 
wint het kwartetspel via de marifoon? Een week vol 
verrassende wendingen.
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CORFU
28 april t/m 5 mei

LEFKAS
13 t/m 20 oktober
20 t/m 27 oktober

Zaterdag

Inschepen & openingsborrel

Zondag

Gouvia - Petriti Lefkas Stad - Sivota

Maandag

Petriti - Lakka (Paxos) Sivota - Fiskardo (Kefalonia)

Dinsdag

Lakka -Two Rock Bay Fiskardo - Kioni (Ithaka)

Woensdag

Two Rock Bay - Parga Kioni - Kalamos (Kalamos)

Donderdag

Parga - Ormos Valtou
Kalamos - Port Atheni 

(Meganisi)

Vrijdag

Ormos Valtou - Gouvia Port Atheni - Lefkas Stad

Captain’s dinner & prijsuitreiking

EEN EIGEN SCHIP OF ‘CHARTEREN’?
U kunt deelnemen met uw eigen schip of een schip in 
Griekenland huren. Wilt u huren? Laat ons dan weten wat u 
wenst, dan kunnen wij u de juiste adviezen geven.

WEINIG ZEILERVARING OF GEEN TEAM?
Wilt u graag deelnemen, maar heeft u nog geen team? Ook 
dat is mogelijk! U kunt dan bij een team aansluiten. Zoekt u 
een schipper, dan helpen we u graag met ons netwerk van 
ervaren schippers. Bel of mail ons! 

ZEILWEKEN IN 2018
U kunt in de meivakantie vanaf Corfu en in de herfstvakantie 
vanuit Lefkas aan de zeilrally deelnemen. In beide periodes 
is het heerlijk om op een boot in de Griekse zon te 
vertoeven!



BEN ER OP TIJD BIJ
Hoe eerder u boekt, hoe groter de kans dat het schip dat 
het beste aan uw wensen voldoet nog beschikbaar is. 
Daarnaast zijn vliegtickets over het algemeen goedkoper 
als u deze vroegtijdig boekt. 

AANMELDEN
Laat ons weten als u interesse heeft. We informeren u graag 
over de zeiltocht, het gebied en over de mogelijkheden 
met betrekking tot het huren van boten. Mail naar  
zeilen@ioniansearally.nl en we nemen contact met u op.
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Bij de Ionian Sea Rally gaat het vooral om plezier en 
gezelligheid, minder om prestatie en winnen. Een dag niet 
gelachen is sowieso verloren. Naast zeilwedstrijden en 
gevarieerde opdrachten geniet u tijdens uw zeilvakantie 
van de mooie omgeving, karakteristieke Griekse diners en 
uiteenlopende feesten. 

Tijdens de rally wordt er sportief gestreden. De sfeer na de 
races is gezellig en ontspannen. Er is volop gelegenheid 
mensen om u heen te leren kennen. De combinatie van 
vrolijke zeilers en de gastvrije Grieken is goud waard!



DOE MEE EN GENIET!
U bent van harte welkom om met uw vrienden of gezin 
mee te doen en volop te genieten van een avontuurlijke 
tocht in een idyllische omgeving. Een unieke zeilrally voor 
jong en oud! 

Bezoek onze website en Facebookpagina voor 
sfeerimpressies van eerdere zeiltochten. Hier vindt u ook 
uitgebreide informatie, nieuws en het aanmeldformulier. 
Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust.

www.ioniansearally.nl
facebook.com/ioniansearally

Het lijkt ons leuk om samen 
met u de Ionische Zee
te ontdekken. 
Dus, wie weet tot ziens!

zeilen@ioniansearally.nl
+31 (0)36 - 521 82 10
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