Rejsy integracyjno-motywacyjne jachtami motorowymi po rzekach i kanałach
Europy Zachodniej – Holandia - Fryzja !
w terminie: kwiecień - październik (7 dni, piątek-piątek)
Zapraszamy na tygodniowe i dwutygodniowe rejsy integracyjno-motywacyjne barkami
i jachtami motorowymi najpiękniejszymi rzekami i kanałami Europy Południowej – Włochy,
Francja i Zachodniej – Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, Anglia, Szkocja, Irlandia. W czasie
rejsów poznajemy atrakcje turystyczne i krajoznawcze odwiedzanych regionów, smakujemy
potrawy lokalnej kuchni, zwiedzamy zabytki i poznajemy historię odwiedzanych miasteczek. W
czasie rejsów organizujemy wycieczki rowerowe wśród okolicznych łąk i lasów odwiedzając
urokliwe średniowieczne miasteczka i malownicze wioski. W pełni wyposażonej znajdującej się
na barce kuchni załoga przygotowuje dla siebie smaczne posiłki z lokalnych przysmaków.
Gwarantujemy doskonały wypoczynek w miłym towarzystwie i pod opieką doświadczonych
sterników. Codziennie odwiedzamy nowe mariny i miasteczka, urokliwe knajpki i tawerny, nie
stronimy również od muzycznych pubów. Spragnionym ucieczki od cywilizacji i kontaktu z
naturą proponujemy cumowanie na dzikich i odludnych, a przez to darmowych, biwakach
położonych bezpośrednio przy rzekach i kanałach. Zapewniamy super ekipę, doświadczonych
sterników, niesamowite widoki, rewelacyjne zdjęcia i wspomnienia, doskonały wypoczynek i
relaks.
… widok jachtu motorowego z zewnątrz w kanale …

Wyposażenie jachtu: mapy, sprzęt nawigacyjny, lornetka, UKF-ka, , CDplayer i radiomagnetofon
kasetowy, kotwica, kompletne wyposażenie kuchni, kuchenka gazowa, lodówka, pościel,
koce, toaleta, prysznic, ciepła i zimna woda, pokład słoneczny, stolik, krzesła, parasol, rowery

Dane techniczne przykładowo czarterowanego jachtu:
Rok budowy – 2002/2003
Długość całkowita – 14,50 m
Szerokość całkowita – 4,50 m
Zanurzenie – 1,00 m
Silnik – 130 KM
Zbiornik wody – 700 l
Zbiornik paliwa – 700 l
Kabiny – 4 kabiny dwuosobowe, 2 toalety z WC,
Koje – 8 (kabiny) +2 (salon)
rzut wnętrza jachtu … 4 kabiny 2-3 osobowe, salon, 3xwc, kuchnia …

widok na salon i zejście do kuchni …

oraz kabinę dwuosobową …

Planowana trasa (7dni - piątek od godz. 16.00 - piątek do godz. 09.00):
Smilde – Donkerbrioek – Oldeboorn – Akkrum – Heerenveen- Mildam- Oosterwolde –
Smilde – 200 km, 6 sluz – 6-8 godzin żeglugi dziennie

Rejs północnymi kanałami, rzekami i jeziorami Holandii to spojrzenie na tradycyjny tryb
życia holendrów we Fryzji. Urokliwe miasteczka, spokojne wsie, zielone pola i łąki pełne krów to
tradycyjny widok z pokładu barki. Doskonała sieć kanałów i dróg rowerowych pozwoli nam
dotrzeć do najpiękniejszych zakątków Fryzji gdzie będziemy smakować wspaniałego fryzyjskiego
sera przy szklaneczce lokalnego piwa.
Koszty i warunki płatności za rejs tygodniowy na osobę:
450,00 Euro netto*+ 150,00 Euro zwrotnej kaucji od osoby
Cena zawiera: koszt 7-mio dniowego czarteru jachtu motorowego, 4 kabiny dwuosobowe +
salon (pościel, ręczniki), usługi pilota, sternika i przewodnika, opłaty śluzowe, klimatyczne, ,
ubezpieczenie NNW, KL, OC/R i OC/O – Allianz …
Cena nie zawiera: wyżywienia (przygotowywanego przez uczestników rejsu w jachtowej kuchni),
opłat jachtowych (paliwo i woda – w zależności od zużycia – obligatoryjnie około 150 Euro za
jacht, sprzątania końcowego – obligatoryjnie około 100 Euro za jacht), opłat portowych (zależne
od ilości odwiedzanych płatnych portów i marin) – na w/w koszty uczestnicy się składają na
miejscu po około 75 Euro, dojazd autokarem (Wrocław – Smilde - Wrocław, 915 km w jedną
stronę, czas przejazdu 8h), parkingu w marinie …
Rezerwacja/zaliczka: 400,00 PLN od osoby
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować:
Biuro Turystyki Aktywnej I Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3, 51-163 Wrocław
gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon: 0601-710-602
* trasa rejsu może ulec zmienia ze względu na warunki pogodowe i żeglugowe, 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 firmy.

