Rejs po Adriatyku
7-dniowy rejs jachtem na trasie Split-Dubrownik-Split
Termin
Cena (PLN/osoba)
27.06.-04.07.2020
1.890
18.07.-25.07.2020
1.995
08.08.-15.08.2020
1.920
29.08.-05.09.2020
1.835
Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na wakacje, to doskonała okazja, aby odwiedzić Chorwację.
Chorwacja to idealne miejsce dla osób, które po raz pierwszy chcą wybrać się na żagle, ale także
raj dla doświadczonych żeglarzy.
Rejs odbędzie się
w przepięknej
Dalmacji Południowej. Rozpocznie się
on i zakończy w marinie Kaštela w
Kaštel Gomilica, a celem jego będzie
Dubrownik, w którym będzie czas na
kosztowanie specjałów lokalnej kuchni
oraz na podziwianie urokliwych
uliczek
starówki
i
pięknych
zabytkowych budowli. Z mariny w
Dubrowniku jacht skieruje się na
Wyspę Mljet, na której wśród bujnej
roślinności
można
spacerować
podziwiając
piękne
krajobrazy.
Kolejnym punktem wyprawy będzie
Korčula, której widok od strony morza
jest jednym z najbardziej zachwycających ze względu na mury oraz baszty obronne, za którymi
wyłaniają się wiekowe budynki. Po zwiedzeniu zabytków Korčuli jacht skieruje się na wys pę Hvar, aby
załoga mogła rozkoszować się zapachem lawendy, która w różnej postaci jest licznie sprzedawana na
uliczkach miasta, co stanowi wspaniałą pamiątkę z tej wyspy. Będąc na Hvarze warto spacerem dotrzeć
na XVI-wieczną twierdzę Španjol, z której widać przepiękną panoramę zatoki. Kolejnym punktem
eskapady będzie Wyspa S veti Klement, w którą wcinają się liczne zatoki. Po zakotwiczeniu w zatoce
Vinogradišče można podziwiać błękit adriatyckiego morza. Następnie po dopłynięciu do Wyspy Brač
jacht zacumuje w typowo turystycznej miejscowości Bol. Tam warto udać się na najwyższy szczyt
wyspy – Vidovą Gorę, która stanowi idealny punkt widokowy między innymi na jedną z
najpiękniejszych plaż Adriatyku - Zlatni Rat. Z miejscowości Bol jacht przepłynie do pięknego starego
portu w M ilnie, obfitującego w
zabytkowe budowle. M ilna jest
idealnym miejscem na wieczorne
spacery, gdyż właśnie wtedy można
poczuć niezwykłą atmosferę tego
miejsca. W niewielkiej, cichej i
spokojnej miejscowości Bobovišča
można odpocząć od turystycznego
gwaru. Kończąc powoli wyprawę po
Adriatyku jacht popłynie do S plitu,
który
stanowi ważny
ośrodek
kulturalny,
administracyjny
oraz
przemysłowo-handlowy.
M iasto
obfituje w liczne zabytki, z których
wielkie
wrażenie
robi
Pałac
Dioklecjana oraz Katedra Sv. Dujama. Z nowymi doświadczeniami, nasyceni pięknem krajobrazów i
rozgrzani ciepłem chorwackiego słońca uczestnicy rejsu zakończą swoją morską przygodę na jachcie w
marinie Kaštela koło Splitu, czyli w miejscu rozpoczęcia rejsu.
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CENA ZAWIERA: pobyt na jachcie, usługi skippera, opłatę klimatyczną, podatek VAT, sprzątanie
końcowe, pościel, ręczniki, ubezpieczenie KL i
NNW, ponton z silnikiem zaburtowym, WI-FI,
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
CENA NIE ZAWIERA:
wyżywienia, paliwa, opłat portowych, opłaty za
transport, które są pokrywane ze wspólnej kasy
jachtu po około 120 EUR od osoby. Skipper jest
zwolniony z wpłat do wspólnej kasy jachtu.
Kaucja zwrotna: 100 EUR/os., zwrotna w całości
w dniu wyokrętowania, jeżeli armator nie dokona
żadnych potrąceń.
Planowana trasa 7 dniowego rejsu jest jedynie
orientacyjną i może ulec zmianie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, działania siły
wyższej, sprawności załogi oraz decyzji skippera. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
odwiedzanych na trasie miejscowości w wyniku
wyżej wymienionych czynników.
JACHT Rejs w terminie 27.06.-01.08. odbędzie
się na jachcie 1-kadłubowym np. typu Bavaria 46
Cruiser (lub innym podobnej klasy). Rejs w
terminie 01.08.-19.09. odbędzie się na jachcie
Cyclades 43.4. Jacht wyposażony jest w 4 kabiny
dwuosobowe (w tym 1 kabina z koją piętrową),
przestronną mesą oraz 2 toalety.
DOJAZD
AUTOKAR: Dla uczestników rejsu zapewniony
jest transport autokarowy w promocyjnej cenie
400 złotych za przejazd w obie strony od osoby. Wyjazdy z Polski w piątki. Przyjazdy do Chorwacji w
soboty.
S AMOCHÓD: Osoby wybierające się do
Chorwacji własnym samochodem na czas rejsu
mogą zostawić auto na parkingu znajdującym się
przy marinie. Tygodniowy koszt postoju auta
wynosi około 50 euro. Nie ma możliwości
rezerwowania miejsca.
UCZES TNICY
Rejsy mają charakter turystyczno-stażowy. Od
uczestników nie wymaga się doświadczenia
żeglarskiego, lecz jest ono mile widziane. Osoby
chętne mogą doskonalić swoje umiejętności
żeglowania podczas rejsu. Na rejs zapisać się
mogą osoby w różnym wieku – indywidualnie i grupowo. Podział załóg jest dokonywany na kilka dni
przed rejsem. Po zakończonym rejsie uczestnicy otrzymują opinię z rejsu, gdzie przepływane godziny
wliczają się do stażu na morzu. Chętne osoby mogą starać się o uzyskanie certyfikatu ISSA.
WYŻYWIENIE
Załoga dokonuje zakupu prowiantu w dniu zaokrętowania na jachcie. Koszty zakupów pokrywane są ze
składki do wspólnej kasy jachtu. Podczas rejsu załoga dokonuje podziału na wachty kambuzowe. Ze
wspólnie zakupionych produktów załoga przygotowuje dla siebie posiłki. Uczestnicy rejsu mogą też
spożywać posiłki w restauracjach, uzgadniając rozliczenie z całą załogą.
CO ZABRAĆ NA REJS
Dokumenty (paszport lub dowód osobisty), walutę lub kartę płatniczą, obuwie na jasnej podeszwie,
nieprzemakalną kurtkę, cieplejszą bluzę, długie spodnie, letnią odzież, ulubione płyty CD, ładowarkę do
telefonu, aparat fotograficzny z ładowarką lub zapasowymi bateriami, krem z filtrem , okulary
przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, klapki pod prysznic, strój kąpielowy, ręcznik.
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