
Wyprawa katamaranem z Majorki na Seszele

Symbol oferty   2/10/2017 S                                                                

Państwo: Hiszpania, Włochy, Grecja, Egipt, Seszele.

Terminy: Etap I: 21.10.2017 – 13.11.2017  ;  Etap II:18.11.2017 – 13.12.2017

Profil wyjazdu: wyprawa morska, 

Wyżywienie: posiłki na pokładzie jachtu przygotowywane przez uczestników 

Trasa rejsu Etap  I: Majorka – Cagliari/Bonifacio - Neapol – Regio di Calabria – Kreta – Suez –Hurghada       

                   Etap II: Hurghada – Praslin – Mahe .

Uwaga: Ostateczny przebieg trasy będzie zależał od warunków atmosferycznych oraz preferencji i
kondycji uczestników.



Cena z rabatem :  Etap I  - 1500 Euro 1200 Euro 

                              Etap II - 1600 Euro 1300 Euro

Cena zawiera: 

– czarter jachtu,

– usługę skippera,

– opłaty klimatyczne i lokalne podatki.

Cena nie zawiera: 

– opłaty lotniskowej ( 40 USD pobierana od  każdej osoby przy wylocie z Mahe)

– kosztów przelotów,transfery lotnisko-marina-lotnisko,

– opłat za parki narodowe i rezerwaty,  

–  ubezpieczenie KL, NNW, OC, Bagaż, 

– opłat za   korzystanie  z      sanitariatów w  portach , za wyjątkiem  tych portów, w  których jest  to
wliczone  w  cenę   postoju jachtu, 

– kosztów własnych.

– składkę jachtową na zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków, (posiłki na pokładzie
jachtu przygotowywane przez uczestników ) ,paliwo, wodę, opłaty portowe, sprzątanie po rejsie.

Transport

Z Polski, dostaniemy się na Majorkę lotem Ryanaira z Wrocławia, Wymiana załogi w Hurghadzie 13.11.2017
wylatuje załoga I etapu,16,17.11.2017 przylatuje załoga etapu II. Powrót z Mahe 

Z Mahe można dolecieć do miast : Warszawa• Berlin• Dusseldorf • Madryt• Mediolan• Wiedeń

Czym płyniemy

Jacht: Saba 50 ( 2017 r.)



Wyposażenie:  katamaran  posiada  pełne  wyposażenie  nautyczne  i  środki  ratunkowe,  pięć  kabin
2-osobowych (double bed), pięć  łazienek z natryskiem, komfortowy salon z kuchnią w pełni wyposażoną,
piękny przestronny kokpit,  gniazda prądowe  220V (podczas  postoju  w portach),  gniazda  prądowe  12V,
pościel, ręczniki, paliwo, gaz,wodę,ponton z silnikiem zaburtowym, kajak, zestaw ABC nurkowania, sprzęt
wędkarski.

Od uczestników rejsu wyprawy na Seszele  wymagamy morskiego doświadczenia żeglarskiego – wszyscy
są  oni  członkami  załogi  a  nie  pasażerami  i  zobowiązani  są  do  wspólnego  wykonywania  czynności
umożliwiających sprawne i bezpieczne żeglowanie, realizację programu oraz dbania o dobrą atmosferę w
trakcie trwania imprezy. 

Plan rejsu

Okrętujemy się na jacht na Majorce. Posprawdzeniu jachtu i zrobieniu niezbednych zakupów wypływamy w
morze. Naszym celem jest Neapol gdzie zaprowiantujemy jacht na cały rejs. Po drodze zawiniemy do Stolicy
Sardynii  Cagliari.  Z  Neapolu  popłyniemy na południe,  miniemy Wyspy Liparyjskie,  Cieśninę  Messyńską
Zatrzymamy się  w Regio  di  Calabria  dla  uzupełnienia  zapasów wody.  Opłyniemy południowe wybrzeże
Włoch , by wziąć kurs na Kretę. Tam spotkamy się z załogami jachtów płynących na Seszele z Chorwacji.
Razem flotą popłyniemy do Suezu, dalej przez Kanał Suezki do Hurghady , gdzie zakończymy I Etap. Tam w
ciągu najbliższych dni odbędą się przeglądy jachtów i konieczne naprawy. 18.11.2017 Wypływamy flotą w
dalszą drogę. Mijamy zatokę Adeńską by obrać kurs na Seszele. Rejs zakończymy w stolicy Seszeli Mahe,
skąd wrócimy do Kraju.

Wpis do książeczki żeglarskiej

Dla chętnych, możliwość doszkolenia z teorii  żeglarstwa jak i  manewrowania jachtem. Wystarczy zgłosić
chęć przed rejsem. Każdy członek załogi otrzymuje „opinię z rejsu” honorowaną przez PZŻ oraz wpis do
książeczki żeglarskiej.


