Integracyjne rejsy na powitanie/pożegnanie lata pod żaglami w Grecji - po wodach Morza
Jońskiego – Lefkada, Itaka, Zakyntos, Kelalonia !
w terminie: od maja do października
Organizujemy tygodniowe i dwutygodniowe rejsy w Grecji po ciepłych wodach Morza
Jońskiego żeglując i odwiedzając urokliwe wyspy (Levkas, Kefalonia, Zakyntos, Itaka), ciche
zatoczki, najciekawsze zabytkowe miasta (Vathi, Assos, Zakyntos) oraz wiele urokliwych i
starożytnych miejsc. Ten akwen to przede wszystkim oaza spokoju, umiarkowane wiatry i brak
setek tysięcy turystów. Przez Greków Eptanissos (7 wysp) jest często nazywane Karaibami
Grecji, rejon zawdzięcza tą nazwę bujnej zieleni i bogatemu faunie i florze podwodnej.
Średnia temperatura powietrza w czerwcu wynosi 24 stopni a wody 22 zaś we wrześniu
odpowiednio 23 i 22 stopni, wiatr 2-5B, z kierunków W-NW. Korzystając z uroków morza
nurkujemy w krystalicznie czystej wodzie, pływamy na windsurfingu, opalamy ciała w gorących
promieniach słońca. Gwarantujemy doskonały wypoczynek w miłym towarzystwie i pod opieką
doświadczonych skipperów. Codziennie odwiedzamy nowe porty i mariny, urokliwe knajpki,
tawerny, nurkujemy w zacisznych, bezludnych zatoczkach, żeglujemy pomiędzy wyspami i na
pełnym morzu, zarówno w dzień jak i w nocy. Zwiedzamy miasta z zabytkami architektury oraz
miejsca strarożytnej kultury helleńskiej i weneckiej. W czasie rejsów szkolimy chętnych
poznania sztuki żeglarskiej i windsurfingu oraz zaliczamy godziny stażu na stopnie
żeglarskie. Zapewniamy niesamowite widoki, rewelacyjne zdjęcia i wspomnienia, słoneczną
pogodę, brązową opaleniznę, doskonały wypoczynek i relaks …
… widok jachtu z zewnątrz na pełnym morzu …

Wyposażenie jachtów: mapy, sprzęt nawigacyjny, lornetka, UKF-ka, autopilot, echosonda, GPS,
Chart Ploter, log, CDplayer i radiomagnetofon kasetowy, roller grota i foka, elektryczna winda
kotwiczna, ponton, kompletne wyposażenie kuchni, kuchenka gazowa, lodówka, pościel, koce,
ręczniki, toaleta, prysznic wewnętrzny i zewnętrzny …

Dane techniczne czarterowanego jachtu Bawaria 42:
Rok budowy – 2006/08
Długość całkowita – 13,40 m
Szerokość całkowita – 3,95 m
Zanurzenie – 1,95 m
Wyporność – 8500 kg
Silnik – Volvo 50 KM
Zbiornik wody – 500 l
Zbiornik paliwa – 230 l
Powierzchnia żagli – grot 33,50; Genua 41,50 : spinaker 110,00
Kabiny – 4 kabiny dwuosobowe + dwie toalety z WC
Koje – 8 +1 (salon)
rzut wnętrza jachtu … 4 kabiny 2 osobowe, salon, 2xwc, kuchnia …

cc

widok na salon, kuchnię i kabinę dziobową …

Planowana trasa* around (7dni sobota-sobota):
Levkas, wyspy Meganissi, Itaka, Zakyntos, Kefalonia, Levkas – 177 Mm

Koszty i warunki płatności za rejs tygodniowy na osobę od:
300,00 Euro + 150,00 Euro udział w zwrotnej kaucji za jacht
Cena zawiera: koszt 7-mio dniowego czarteru jachtu Bawaria 42, lub Oceanis 411, 4 kabiny
dwuosobowe + salon (pościel), usługi pilota, skippera i instruktora żeglarstwa, szkolenie
żeglarskie, ubezpieczenie NNW, KL, OC/R i OC/O - Allianz, usługi pilota i przewodnika ...
Cena nie zawiera: opłat jachtowych (paliwo i woda – około 15 Euro od osoby), opłat
portowych (zależne od ilości odwiedzanych marin – około 15 Euro za marinę), wyżywienia
(śniadania i obiadokolacje - przygotowywane wspólnie przez wszystkich uczestników rejsu na
jachcie w jachtowym kambuzie, zakupy podstawowych artykułów spożywczych dokonujemy w
kraju, resztę kupujemy na miejscu – koszt około 50 Euro od osoby), dojazdu autami osobowymi
lub busem na miejsce rozpoczęcia rejsu (trasa 1650 km, czas przejazdu około 18h, koszt około
125 Euro od osoby w obie strony).
Dojazd: samochodami osobowymi (kompletujemy 4-ro osobowe składy do samochodów) lub
autobusem, trasa: Wrocław-Levkas 1950 km – 20 godzin jazdy – wyjazd w piątek około godz.
14.00, przyjazd do mariny w Levkas około godz. 16.00 ... Możliwy jest też przelotem samolotem
do Prevezy (10 km od Lefkady – miejsca startu rejsu).
Rezerwacje/Zaliczka: 100,00 Euro od osoby w dniu rezerwacji …
Prześlijcie proszę tą ofertę wszystkim Waszym znajomym aby powiększyć liczbę
ewentualnych chętnych - możecie sami kompletować 6-8 osobowe załogi i dobrać dowolne
terminy rejsów !
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować:
Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3, 51-163 Wrocław
Konto bankowe: BPH S.A. o/Wrocław 81 1060 0076 0000 3260 0089 5711
gkrawczyk@skiandsail.pl, telefon: 0601-710-602

* trasa rejsu może ulec zmienia ze względu na warunki pogodowe i żeglarskie, powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i
następnych Kodeksu Cywilnego, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na
usługi turystyczne lub 22 % w przypadku organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

