DÁLKOVÉ PŘEPLAVBY
na plachetnici HANSE 430e

CHORVATSKO - ŘECKO - CHORVATSKO
TRASA I:
Chorvatsko/Sukošan - Itálie/Brindisi - Řecko/Korfu, Lefkada, Kefalonie, Zakyntos
ZENO
Termín: 5.5.-19.5.2012 (14 dní)
OBSA
TRASA II:
Řecko/Zakyntos - plavba Korintským průplavem, obeplutí Peloponésu, zpět na Zakyntos
ZENO
Termín: 19.5.-2.6.2012 (14 dní)
OBSA
TRASA III:
Řecko/Zakyntos, Kefalonie, Lefkada, Korfu - Itálie/Brindisi - Chorvatsko/Sukošan
ZENO
Termín: 2.6.-16.6.2012
OBSA

CENA:

890,- EUR / 21 900,- CZK za osobu a turnus

LOĎ:

DOPRAVA:

3 kajutová, luxusně vybavená rychlá
plachetnice HANSE 430e, r.v. 2009

na vlastní náklady (do/z Sukošanu autem
nebo letecky, do/z Zakyntosu letecky)

(3x kajuta s dvojlůžkem, 2x soc.
zařízení (WC/sprcha), genakr, generátor,
radar, topení, DVD/LCD TV, …)

na přání Vám dopravu zorganizujeme

Účastníci se aktivně podílí na vedení a ovládání lodě po celou dobu plavby!
Průběh trasy se přizpůsobuje aktuálnímu počasí a požadavkům klientů.
V CENĚ JE ZAHRNUTO:

plně vybavená loď (člun/motor, bezpeč.
výbava, kuchyň, lůžkoviny)
skipper
plná penze (strava 4x denně: snídaně,
oběd, večeře, svačina/druhá večeře)
teplé nápoje čaj a káva

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

nealko a alko nápoje
doprava do/z místa nalodění/vylodění
spotřebovaná nafta na lodi
poplatky v marinách
pojištění léčebných výloh v zahraničí

Kontakty:
MARITIME s.r.o. | Praha 10, Orelská 16, 10100
T: +420 777 949 770 | E: ofﬁce@maritime.cz | W: www.maritime.cz
Při změně bezpečnostní situace v Řecku si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu trasy po vzájemné konzultaci s
účastníky (např. Malta, obeplutí Sicílie apod.)

DÁLKOVÉ PŘEPLAVBY
na plachetnici HANSE 430e

CHORVATSKO - MALTA - CHORVATSKO
TRASA I:
Chorvatsko/Sukošan - Itálie - Sicílie - Malta/Valleta
Termín: 15.09.-29.09.2012 (14 dní)
TRASA II:
Malta/Valleta - obeplutí Sicílie (Etna - Messina - Liparské ostrovy - Palermo - Pantelleria Lampedusa) - Malta/Valleta
Termín: 29.09.-13.10.2012 (14 dní)
TRASA III:
Malta/Valleta - Sicílie - Itálie - Chorvatsko/Sukošan
Termín: 13.10.-27.10.2012 (14 dní)

CENA:

890,- EUR / 21 900,- CZK za osobu a turnus

LOĎ:

DOPRAVA:

3 kajutová, luxusně vybavená rychlá
plachetnice HANSE 430e, r.v. 2009

na vlastní náklady (do/z Sukošanu autem
nebo letecky, do/z Vallety letecky)

(3x kajuta s dvojlůžkem, 2x soc. zařízení
(WC/sprcha), genakr, generátor, radar,
topení, DVD/LCD TV, …)

na přání Vám dopravu zorganizujeme

Účastníci se aktivně podílí na vedení a ovládání lodě po celou dobu plavby!
Průběh trasy se přizpůsobuje aktuálnímu počasí a požadavkům klientů.

V CENĚ JE ZAHRNUTO:

plně vybavená loď (člun/motor, bezpeč.
výbava, kuchyň, lůžkoviny)
skipper
plná penze (strava 4x denně: snídaně,
oběd, večeře, svačina/druhá večeře)
teplé nápoje čaj a káva

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO:

nealko a alko nápoje
doprava do/z místa nalodění/vylodění
spotřebovaná nafta na lodi
poplatky v marinách
pojištění léčebných výloh v zahraničí

Kontakty:
MARITIME s.r.o. | Praha 10, Orelská 16, 10100
T: +420 777 949 770 | E: ofﬁce@maritime.cz | W: www.maritime.cz

