SAILJAM KALÓZTÚRA AZ ADRIÁN
Szeretettel invitálunk minden érdeklődőt a festői
szépségű Dalmáciába, hogy egy héten keresztül prémium
felszereltségű vitorlásokon élvezzük a szikrázó napfényt,
a friss tengeri levegőt és a ringató hullámokat. Mint a
vérbeli kalózoknak, életünk szorosan kötődik majd a
tengeri körülményekhez: Szállásunk a hajók kabinjaiban
lesz, a hajón fogunk főzni és enni, mindamellett pedig
azon járjuk be a hét tengert és fosztogatjuk kincseit.

KINEK

AJÁNLJUK A VITORLÁS TÚRÁT? Minden igazi

kalandornak, összeszokott baráti társaságoknak, a vizek
szerelmeseinek, gyakorlott vitorlázóknak és abszolút
kezdőknek, annak, aki szívesen ugrana fejest a végtelen
tengerbe, és annak, akinek megdobban a szíve a képek láttán. Bátran jelentjük ki, a
nyaralásnak ez a formája nem csak maradandó emléket fog hagyni, de az egész évre ad
majd új lendületet.
Hat-, nyolc- és tízfős vitorlásokkal utazunk, ezek kétfős
kabinokkal szereltek. Minden vitorláson van
gáztűzhely, hűtőszekrény, mosdó és korlátozott
édesvíz-tartalék, elegendő raktér a csomagoknak és
élelmiszernek, elegendő vitorlafelület a szelek
játékának, valamint rossz széljárás esetére motor.
Természetesen a biztonság mindenkori fenntartásához
a vitorlásokhoz tartozik megfelelő navigációs rendszer,
rádió, mentőcsónak és vészjelző készlet, illetve a hajót
elvezető szkipper.

MIÉRT

A HORVÁT

ADRIÁRA

MEGYÜNK? A

világ egyik legszebb és leghajózhatóbb
területe a dalmát partvidék: Nincs még egy
hely ennyire apróra szabdalt, változatos
szigetvilággal,
ilyen
gyönyörű
kék
tengerrel, és ugyanakkor ilyen jó
közbiztonsággal és barátságos vitorláskultúrával.

A

TÚRA IDŐPONTJA: 2017. július 1-8,

illetve kellő számú jelentkező esetén
július 8-15 is.

A

TÚRA TERVEZETT ÚTVONALA: Biograd – Krka Nemzeti Park, Skradin – Šibenik –

Primošten – Trogir – Milna – Hvar – Vis – Murter – Biograd. Megbeszélés és további
igények alapján ezen tudunk változtatni.

KÖLTSÉGVETÉS:
Hajóbérlet

399 € / hét / fő

Kikötői díjak és üzemanyag

kb. 100 € / hét / fő

Utazás (telekocsis rendszerrel, 650 km) kb. 40 € / fő oda-vissza
Étkezés (többségében vitt alapanyagok) kb. 30 € / hét / fő
A szervezéshez a hajóbérlet árát kérjük el, a többit mind
hajónként (illetve autónként) számoljuk, a kiadások
idejében. Nagyságrendileg 160 000 Ft-ból jövünk ki, ebből
részvételi díj 399 €, a regisztráció 199 € előleg
befizetésével válik véglegessé.
Helyeink száma korlátozott, jelentkezz, a felületet
megnyitottuk! Bármi kérdés felmerül, írj bátran levelet a
sailjam.info@gmail.com címre.

TOVÁBBI

INFORMÁCIÓ a skijam.hu/sailjam2017 oldalon,

jelentkezés a https://goo.gl/forms/PD6PyWTOA6kobHjh1 Google
űrlapon.

KEDVEZMÉNYES JELENTKEZÉS

2017. március 15-ig, azt követően +50 €/fő.
Cserkészeknek 20 € kedvezményt biztosítunk!

