PROPOZYCJA ORGANIZACJI REJSU FIRMOWEGO

Udział w zorganizowanym rejsie jest doskonałym pomysłem na integrację
wybranej grupy osób, podniesienie umiejętności pracy w zespole,
wypracowywania kompromisów, szybkości działania i podejmowania decyzji.
Relaks na wodzie to zupełnie inny rodzaj wypoczynku oraz odmienny sposób
doświadczania.

DLACZEGO Z NAMI
11 lat doświadczenia na rynku
Ponad 840 zadowolonych klientów
Gwarancja ubezpieczeniowa na blisko 400 000 zł

PROPONOWANE AKWENY
Najpopularniejszy kierunek rejsów. Są tu tysiące wysp
– każda wyjątkowa i niepowtarzalna. Chorwację
można odwiedzać co roku i wciąż odkrywać coś
nowego. Rejs wzdłuż linii brzegowej w okolicach
Zadaru lub Sibenika gwarantuje zobaczenie tego, co
stanowi jeden z najpiękniejszych walorów kraju –
bajeczne góry w otoczeniu bezkresnego morza.

Grecja to kilka regionów żeglarskich, bardzo się od
siebie różniących, ale pozwalających na poznanie
śródziemnomorskiego klimatu i zasmakowanie życia
w stylu siga siga, czyli powoli, powoli. Rejs najlepiej
rozpocząć z Aten, skąd można wypłynąć w okolice
Zatoki Sarońskiej. Jedną z wysp, które polecamy
szczególnej uwadze, jest Hydra, na której nie ma ruchu
samochodowego.

WYŻYWIENIE
Ponieważ nie od dziś wiadomo, że życie toczy się w kuchni, proponujemy
organizację wyżywienia, które łączy poznanie regionalnych smaków z integracją
podczas wspólnego przygotowania posiłków. W lokalnych restauracjach polecamy
śniadania i kolacje. W trakcie żeglugi natomiast załogi będą samodzielnie
przygotowywać lunche.

Aby zredukować koszty można również zrezygnować ze śniadań w restauracjach
i przygotowywać je na jachcie.
Opcjonalnie istnieje możliwość wynajęcia kucharza w cenie 120 EUR/dzień plus
koszty wyżywienia.

DODATKOWE ATRAKCJE
Aby zapewnić Gościom niezapomniane wrażenia proponujemy również dodatkowe
atrakcje. W zależności od chęci możemy zorganizować regaty, nurkowanie dla
początkujących (tzw. „Intro”) i pełne dla osób, które mają uprawnienia, zabawy na
wodzie, zwiedzanie winnic i wiele innych, które omówimy podczas szczegółowych
ustaleń.
W celu podkreślenia wyjątkowości rejsu proponujemy także możliwość zawieszenia
na jachtach firmowych flag.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia filmowca, który przygotuje
profesjonalny film z rejsu kręcony m.in. z drona.

PRZYKŁADOWY ROZKŁAD DNIA
08.00–10.00 Śniadanie na dzień dobry
Śniadanie w restauracji/na jachtach. Omówienie planu dnia: miejsc do zobaczenia,
zatok na kąpiel i portu docelowego.
10.00–13.00 Żeglowanie, zwiedzanie i wypoczynek
Żeglowanie w kierunku zatoki na kąpiel. Po drodze możliwe atrakcje dodatkowe:
zwiedzanie ustalonych wcześniej miejsc, zabawy na wodzie.

13.00-14.00 Chwila przerwy, czas na przekąski
Postój w malowniczej zatoce na kotwicy, kąpiel, przygotowanie lunchu wspólnymi
siłami załogi.
14.00-16.00 Żeglowanie, zwiedzanie i wypoczynek
Żegluga w kierunku portu docelowego. Ewentualne zwiedzanie, wizyta w winnicy
itp.
16.00-22.00 Dobry wieczór w restauracji, zwiedzanie okolicy
Kolacja w lokalnej restauracji, podsumowanie dnia.

CENA
Szacowany koszt imprezy 5-dniowej na osobę: około 1000 EUR

Cena zawiera:
koszt wynajęcia jachtów
opłaty paliwowe i portowe
bilety wstępu do parków morskich
opiekę profesjonalnych skipperów (bez kosztów dojazdu)
wyżywienie na jachtach i w restauracjach
ubezpieczenie

