Rejs żeglarski po Adriatyku
Termin:

09-16.09.2017 r.

Przyjazd do Sukosanu - portu wyjścia w Chorwacji: sobota 09.09.2017 ok. godziny 14.00 GMT + 1
Zaokrętowanie 09.09. ok. godz. 17.00
Wyokrętowanie : 16.09. ok. godz. 09.00.
Powrót: wyjazd z Chorwacji - 16.09.2017 ok. godziny 12.00.

Przykładowa trasa:
Sukosan –Murter - Kaprije –archipelag Kornatii – Długi Otok - Uglian – Sukosan
lub Sukosan - Dugi 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: Bavaria 37 Cruiser HM Ino rocznik 2015

DANE TECHNICZNE i WYPOSAŻENIE
Liczba koi: 6 + 2 w salonie, liczba łazienek: 1, liczba pryszniców: 1, liczba kabin: 3, długość: 11,35 m, szerokość: 3,80
m, rok produkcji: 2015, zanurzenie: 2 m. Wyporność: 6900.00 kg, powierzchnia żagli: 67.00 m2, zbiornik na wodę: 210 l,
silnik: Volvo-Penta 29 KM, zbiornik paliwa: 150.00 l.

WYPOSAŻENIE
Kambuz: kuchenka na dwa palniki, lodówka, zlewozmywak, mikrofalówka, etc.
Nawigacja: kompas, echo sounder, mapy żeglarskie, GPS, VHF radio.
Sprzęt bezpieczeństwa: kamizelki ratunkowe, sygnalizacja, apteczka , komplet gaśniczy, tratwa ratunkowa.
Inne wyposażenie: bimini, spreyhood, radio/CD player, warm water, wind speedometr, cockpit table, log meter.















Cena obejmuje:
Czarter jachtu
Jacht wyposażony jest w zestaw pościeli i koca dla każdego członka załogi
Transit log – przygotowanie jachtu do rejsu
Sprzątanie jachtu po rejsie (obligatoryjne )
Opłatę klimatyczna
Silnik do pontonu
Dla chętnych nauka sterowania jachtem
Cena nie zawiera:
Opłat portowych
Paliwa do jachtu
Wyżywienia
Orientacyjny koszt tych wydatków to ok. 120 - 150 Euro od osoby
Kosztów parkingu samochodu (45 kun/dzień )
Kosztów dojazdu
Kosztów ubezpieczenia KL i NW
Dojazd do Sukosanu możliwy mikrobusem kapitana (opłata za przejazd w obydwie strony 350 zł).
Za rzeczy zgubione lub uszkodzena obowiązuje kaucja zwrotna 130 Euro/osobę
Zapraszam - Ahoj przygodo !
Kontakt do kapitana – Tel.: +48 783936710; e-mail: jvc1cichy@gmail.com

