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Jednostka wyprodukowana we Francji w stoczni Gilbert Marine,
przystosowana i wyposażona do żeglugi w dwanaście osób, szczególnie polecana dla ceniącej sobie komfort braci żeglarskiej.
To dzielny jacht w bardzo dobrym stanie technicznym, pozwalający na bezpieczne i szybkie żeglowanie. Wnętrze zostało funkcjonalnie zaprojektowane gwarantując dużą przestrzeń mieszkalną i
komfortowe warunki. Cztery dwuosobowe kabiny, w których w
każdej znajduje się umywalka. Dwie toalety w tym jedna z elektrycznym spłukiwaniem. Przestronny kambuz z dwupalnikową kuchenką gazową, piekarnikiem i lodówką. Elektryczna instalacja wody pitnej (ciepła i zimna) oraz woda zaburtowa (pompka nożna).
Ogrzewanie ciepłym powietrzem Webasto. Duża liczba jaskółek i
bakist. Takie wyposażenie oraz przestronny kokpit sprawiają, że
pobyt na pokładzie nawet dwunastoosobowej załogi jest dużą
przyjemnością.
Jacht wyposażony jest w autopilota, log, echosondę, GPS, UKF-kę
oraz wiatromierz. Do dyspozycji jest także sekstant, 3 kompasy, 2
lornetki. oraz dodatkowo odtwarzacz płyt kompaktowych.
Środki ratunkowe:
Dwie tratwy ratunkowe, 12 automatycznych kamizelek ratunkowych, trzy gaśnice.
Dane techniczne:
Dług. / szer. / zanurzenie:
13,75 / 4,05 / 1,80m
Powierzchnia żagla:
85 m²
Ciężar:
10 t
Woda / paliwo
600l / 200l
Moc silnika:
50 KM
Kabiny:
4
Koje:
12
Toalety:
2
Wyposażenie: Ponton z silnikiem Merkury 5 KM
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Przykładowa trasa rejsu do Wenecji:
Portorož - Triest - Grado - Wenecja - Choggia - Rimini - Portorož

Spotkanie pod żaglami
Chcesz przeżyć prawdziwą przygodę? Ciekawie spędzić czas?
Oderwać się od codziennych trosk? Poznać smak żeglowania
po kryształowych i ciepłych wodach mórz południa? Na co
więc jeszcze czekasz?! Właśnie teraz masz niepowtarzalną
okazję, aby spełnić te marzenia!
Zapraszamy na wypoczynek pod żaglami!
Wszystkim, którzy z nami popłyną zapewniamy:
- możliwość zgłębienia tajników wiedzy i tradycji żeglarskiej;
- odwiedzenie słynnych i ciekawych miejsc;
- przy sprzyjającej aurze możliwość podziwiania podwodnego
świata;
- a przede wszystkim świetny wypoczynek i dobrą zabawę!
Z uczestnictwa w naszym rejsie wyniesiesz wielorakie korzyści! Nasz kapitan poza wieloletnim doświadczeniem, posiada
także uprawnienia instruktora nurkowania i ratownictwa
wodnego .
Podczas rejsów będziemy zawijać
do miejsc, które są prawdziwą
kopalnią wiedzy historycznej. Pływanie po Morzu Egejskim, Śródziemnym czy Adriatyku graniczy z
przeniesieniem się do czasów starożytnych. Będzie więc świetna
okazja, by wczuć się w atmosferę
tych miejsc podziwiając piękne
zabytki oraz delektując się kuchnią
regionalną.
Gwarantujemy, że wspomnienia wyniesione ze wspólnego
żeglowania z nami pozostaną na długie lata w pamięci. Nie
wierzysz? Przekonaj się sam! Do zobaczenia na morzu...
Na wyprawy jachtem w świat marzeń zaprasza

Wojtek Kowalik

Oferta dla grup zorganizowanych
Udział w rejsie morskim jest niezaprzeczalnie głębokim doznaniem oraz wielką i niezapomnianą przygodą. Jednym ze
sposobów jej przeżycia jest uczestnictwo w takim rejsie
wraz z nieznanymi wcześniej żeglarzami. Z doświadczenia
wiemy, że integracja osób
na pokładzie jachtu przebiega bardzo szybko,
Sprzyja temu niecodzienne
otoczenie i różnorodność
sytuacji.
Istnieje jednak możliwość
zaznania uroku podróży
jachtem żaglowym w gronie osób dobrze znanych, w gronie przyjaciół. Wielorakość
i niepowtarzalność sytuacji na morzu, czasem także trudne
warunki, gwarantują doskonałą zabawę, sprawiając również,
że przyjaźń i koleżeństwo staje się jeszcze głębsze. Jest to
także świetna okazja do poznania siebie w niecodziennych
okolicznościach, do scementowania przyjaźni oraz zrozumienia, co oznacza odpowiedzialność za innych. Wychodząc
naprzeciw takim oczekiwaniom przygotowaliśmy specjalną
ofertę dla grup zorganizowanych, w której proponujemy:
ramowy program rejsów dostosowany do potrzeb
uczestników (odwiedzane porty, kolejność zwiedzania oraz przedziały czasowe mogą być planowane według potrzeb i upodobań;
możliwość negocjacji rabatu;
pomoc w organizacji transportu do miejsca zaokrętowania i powrotu;
szkolenia na żeglarza i sternika jachtowego;
kursy manewrowania jachtem na silniku z uwzględnieniem pływów (w wybranych portach np. Portorož, Triest, Grado);
przeprowadzenie treningu manewrów na otwartym morzu w drodze pomiędzy marinami (np.
człowiek za burtą);
W kwestii uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub ustalenia
szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub skorzystanie z naszego formularza zgłoszeniowego na stronie
internetowej http://www.szkolazeglarska.pl.

Terminy rejsów:
16.06 do 23.06.2007
07.07 do 14.07.2007
21.07 do 28.07.2007

23.06 do 30.06.2007
14.07 do 21.07.2007
28.07 do 04.08.2007

Chorwacja: Portorož - Dubrownik
01.09 do 15.09.2007
Chorwacja, Grecja: Dubrownik - Korfu - Kepkyria -Kanał Koryncki - Ateny
15.09 do 29.09.2007
Grecja: Ateny - Ateny (rejs odbywa się po Cykladach)
29.09 do 13.10.2007
13.10 do 27.10.2007
Grecja, Tunezja: Ateny - Xania - Valetta - Palermo
27.10 do 10.11.2007
Tunezja: Palermo - Malta - Tunezja - Palermo
10.11 do 24.11.2007
24.11 do 08.12.2007
08.12 do 22.12.2007
Niezapomniane święta i sylwester
22.12.2007 do 05.01.2008

