Wczasy pod żaglami w Chorwacji
czyli
rejs żeglarski po Adriatyku
TERMIN:

11.08 - 18.08.2018 r.

Dojazd do Sukosanu – Marina Dalmacja:
I. samochód własny.
II. Przejazd mikrobusem kapitana do Sukosanu w dniu 10.08.2018 (piątek), wyjazd z Warszawy w godzinach
popołudniowych.
Powrót: wyjazd z Sukosanu w dniu 18.08.2018 (sobota) w godzinach popołudniowych.
Załoga jachtu Bavaria 37 Cruiser: Kapitan + 6 osób
Załoga jachtu Oceanis 50 Family: Kapitan + 9 osób
Przyjazd do Sukosanu - portu wyjścia w Chorwacji: sobota 11.08.2018 ok. godziny 14.00 GMT + 1
Zaokrętowanie 11.08. ok. godz. 17.00
Wyokrętowanie : 18.08. ok. godz. 09.00.
Powrót: wyjazd z Chorwacji - 18.08.2018 ok. godziny 12.00.

Jacht: Bavaria 37 Cruiser rocznik 2015

Przykładowe trasy:
Sukosan –Murter - Kaprije –archipelag Kornatii – Długi Otok - Uglian –
Sukosan
lub Sukosan - Długi Otok – Lośnij – Cres - Pula – Rovnij– Krk – Rab –
Silba – Molat – Sukosan.
Ostateczny przebieg rasy będzie ustalany na bieżąco w oparciu o
bezpieczeństwo jachtu, prognozy pogody, sprawność załogi i
ustalenia z uczestnikami.

Jacht: Beneteau Oceanis 50 rocznik 2012

CENA: 1490 zł/osobę, w tym:







miejsce na jachcie
pościel
opiekę skippera i podstawowe szkolenie na życzenie
silnik do pontonu
opłaty w porcie zaokrętowania i wyokrętowania,
gaz do kuchenki.

KOSZTY DODATKOWE to:







transit-log / sprzątanie po rejsie (opłata do podziału na załogę: 150 EUR),
kasa jachtowa na wyżywienie, paliwo, opłaty portowe (płatne ze wspólnie prowadzonej kasy
jachtowej): to ok. 1200-1300 kun chorwackich na osobę na tydzień, czyli ok. 700 zł/os/tydzień
opłata klimatyczna: 7 EUR / osoba / tydzień,
ubezpieczenie NNW i KL (ok. 60-70 zł/os)
dojazd do miejsca zaokrętowania (dojazd mikrobusem kapitana to koszt 350 zł/osobę,
parking dla samochodu osobowego: ok. 50 EUR / tydzień w przypadku dojazdu własnym
samochodem

Za jacht Bavaria 37 Cruiser obowiązuje kaucja zwrotna 1000 Euro czyli: 170 Euro/os przy 6 uczestnikach
Za jacht Beneteau Oceanis 50 obowiązuje kaucja zwrotna 1500 Euro czyli: 170 Euro/os przy 9 uczestnikach
Kaucja jest składką od uczestników rejsu i oddawana po opuszczeniu jachtu bez uszkodzeń
Kapitan / Skipper zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy jachtowej oraz z udziału w składce na
sprzątanie jachtu i kaucję.

REZERWACJA MIEJSCA wymaga dokonania opłat na konto bankowe
organizatora



50% ceny płatne przy dokonaniu wstępnej rezerwacji,
50% ceny najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem rejsu.

Zgłoszenia i rezerwacji można dokonać e-mailem: tkkfecho@o2.pl
Organizator:
Ognisko TKKF Echo, ul. Filtrowa 68, 02-057 Warszawa; tel. +48 783 936710;
PKO BP S.A. V O/W-wa, Nr 55 1020 1055 0000 9602 0113 7850

strona TKKF Echo: www.tkkfecho.pl ;
Rejs Klubowy – zapraszamy klubowiczów, sympatyków, rodziców i dziadków dzieci uczęszczających na
zajęcia organizowane przez Ognisko oraz innych zainteresowanych, którzy zaakceptują Statut Ogniska
oraz REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGNISKO TKKF „ECHO”.
Kontakt: do kapitana – Wojciech Cichy, tel. : +48 601 936 710; e-mail: jvc1cichy@gmail.com

ZAPRASZAMY

