Powitanie wiosny pod żaglami na Morzu Śródziemnym !
Żeglarski rejs integracyjny dla firm po wodach Morza Liguryjskiego !
w terminie: marzec – czerwiec lub wrzesień - grudzień (7 dni, sobota-sobota)
Zapraszamy na tygodniowy rejs żeglarsko-integracyjny dla firm po ciepłych wodach
Morza Liguryjskiego – Włochy i Francja (średnia temperatura powietrza w marcu 15, wody
10 stopni), w trakcie którego żeglujemy i odwiedzamy urokliwe wyspy (Korsyka, Sardynia,
Elba), ciche zatoczki, zabytkowe miasta (Genua, Nicea, Monte Carlo, Bonifacio, Livorni) oraz
wiele urokliwych miejsc i zatoczek. Korzystając z uroków morza żeglujemy pod pełnymi
żaglami, opalamy ciała w gorących promieniach słońca, poznajemy tajniki sztuki żeglarskiej.
Gwarantujemy doskonały wypoczynek i niezapomniana przugodę pod opieką doświadczonych
kapitanów i oficerów. Codziennie odwiedzamy nowe porty i mariny, urokliwe knajpki, tawerny,
żeglujemy pomiędzy wyspami i na pełnym morzu, zarówno w dzień jak i w nocy,
smakujemy potrawy lokalnej kuchni włoskiej i francuskiej. W czasie rejsów szkolimy
chętnych poznania sztuki żeglarskiej oraz zaliczamy godziny stażu na stopnie
żeglarskie. Zapewniamy doświadczonych kapitanów i oficerów, niesamowite widoki,
rewelacyjne zdjęcia i wspomnienia, słoneczną pogodę, brązową opaleniznę, szkolenie
żeglarskie, doskonały wypoczynek i relaks, imprezy integracyjne … Uczestnicy rejsu, podzieleni
na 8-mio osobowe wachty, uczestniczą w obsłudze żaglowca …
… widok żaglowca pod pełnymi żaglami …

Dane techniczne żaglowca s/y Pogoria:
Rok budowy – 1980 Gdynia
Długość całkowita – 47 m
Szerokość całkowita – 8 m
Zanurzenie – 3,5 m
Wysokość masztów -32 m
Wyporność – 342 tony
Silnik – 255 KM
Zbiornik wody – 44 t
Zbiornik paliwa – 22 t
Powierzchnia żagli – 1000 m
Szybkość na silniku – 8 wezłów
Kabiny – kabiny 2-4 osobowe dla załogi stałej, 8-12 osobowe dla żeglarzy
Koje – 49
rzut wnętrza jachtu – kubryk 8,10,12 osobowy, kabiny załogi, 2xmessa, kambuz, toalety

…
Niezbędny ekwipunek uczestnika rejsu: worek żeglarski lub składana torba sportowa (nie
brać walizek), ręcznik, wiązane obuwie sportowe, nieprzemakalna kurtka, ciepły sweter, strój
kąpielowy, klapki, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, rękawiczki bezpalcowe, ciepłe
ubranie (na chłodniejsze noce), olejek lub krem do opalania, ręcznik, środki higieny osobistej …
Planowana trasa (7dni sobota-sobota - Morze Liguryjskie):
Włochy - Genua – Francja - Nicea, Monte Carlo, wyspa Korsyka, Włochy – wyspa
Sardynia, wyspa Elba – Genua

Cena za osobę za rejs tygodniowy – od 850,00 Euro - zawiera:
- 7-mio dniowy czarter żaglowca (kabiny 2,4,8,10,12 osobowe)
- usługi kapitana, oficerów, pilota, przewodnika
- szkolenie żeglarskie dla chętnych
- wyżywienie FB (śniadania, obiady, kolacje przygotowywane przez profesjonalnego kucharza w
kambuzie przy pomocy wachty kuchennej składającej się z członków załogi)
- opłaty portowe, klimatyczne
- opłaty jachtowe - paliwo i woda
- ubezpieczenie NNW, KL, OC/R i OC/O – Allianz
- zwiedzanie odwiedzanych miast z przewodnikiem
Cena nie zawiera:
- przelotu lub przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC) – trasa 1350
km w jedna stronę – 16 godzin (Wrocław-Genua-Wrocław)
- wstępów do atrakcji turystycznych
Zaliczka: 1 500,00 PLN od osoby
* trasa rejsu może ulec zmienia ze względu na warunki pogodowe i żeglarskie, niniejsza 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
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