
Trogir – Veli Drvenik (zat. Krknjas) – Hvar (Hvar) – Sv. Klement – Korcula (Korcula) – Korcula (Lumbarda) – Brać 
(Rasotica) – Brać (Milna) – Sibenik

Ramowy program rejsu/opis trasy:
1 dzień sobota
W godz. 12:00-14:00 – zaokrętowanie, szkolenie z obsługi instalacji jachtowych; 14:00 – rozpoczęcie rejsu; 16:00 – przypłynięcie do wyspy Veli Drvenik, nocleg  
na kotwicy. 
Rejs rozpoczniemy w marinie Seget w Trogirze. Pierwszym celem podróży jest wyspa Veli Drvenik. Zakotwiczymy w malowniczej zatoce Krknjas, by od razu 
wczuć się w sielankowy klimat chorwackiego wybrzeża. Turkusowa woda i skaliste dno morza zachęca do kąpieli, snorkelingu (nurkowania bez butli) i relaksu na 
plaży.

2 dzień niedziela 
W godz. 07:00-08:00 – śniadanie; 08:00 – wypłynięcie; planowany postój na kotwicy przy wyspie Hvar; 16:00 – przypłynięcie do mariny Palmizana na wyspie Sv.  
Klement. 
Atrakcją następnego dnia będzie słynąca z największej liczby słonecznych dni w roku lawendowa wyspa Hvar, której miasto bogate jest w zabytki z czasów 
wpływów weneckich, zachęcające do spacerów marmurowymi ulicami starówki. Na śmiałków czeka niezdobyta twierdza górująca nad zatoką, a w nagrodę 
otrzymamy prześliczną panoramę okolicy. Wieczorem zacumujemy w marinie Palmizana na wyspie Sv. Klement.

3 dzień poniedziałek
W godz. 08:00-09:00 – śniadanie; 09:00 – wypłynięcie; planowany postój na kąpiel; 18:00 – przypłynięcie do zatoki na półwyspie Peljesac, nocleg na kotwicy. 
Będziemy żeglowali w miejscu, gdzie bardzo często można spotkać delfiny. Całe stada bardzo chętnie bawią się z przepływającymi jachtami. Wabi je dźwięk 
wody rozcinanej przez kadłub. Wieczorem zakotwiczymy w niezamieszkałej zatoce na końcu półwyspu Peljesac.

4 dzień wtorek
W godz. 08:00-09:00 – śniadanie; 09:00 - wypłynięcie; planowany postój na kotwicy przy wyspie Korcula (m. Korcula); planowany postój na kąpiel; 16:00 –  
przypłynięcie do mariny w miejscowości Lumbarda. 
Kolejną atrakcją naszego rejsu będzie Korcula. Podobno wyspa była miejscem rodzinnym pięknej Kerkiry – bohaterki greckiej mitologii, której Korcula 
zawdzięcza swoją nazwę. Tutaj miał także swój dom światowej sławy podróżnik Marco Polo. Już z morza możemy dostrzec masywne mury ciasno opinające 
starówkę. Warto pospacerować po murach oraz wspiąć się na wieżę domu podróżnika i stamtąd podziwiać ciasną zabudowę starego miasta. Noc spędzimy w 
marinie Lumbarda.

5 dzień środa
W godz. 07:00-08:00 – śniadanie; 08:00 - wypłynięcie; planowany postój na kotwicy przy Makarskiej; 18:00 – przypłynięcie do zatoki Rasotica (wyspa Brac),  
nocleg na kotwicy.
Kolejny dzień spędzimy w Makarskiej. Odwiedzimy stare miasto urządzone w śródziemnomorskim stylu oraz słynną piękną plażę o nazwie „Donja Luka” na 
skraju piniowego lasu. Rozciąga się ona na szerokości 1.500 m z niepowtarzalnymi, piaskowymi zatoczkami. Niezwykłe wrażenie robi także wspaniała 
nadmorska promenada palmowa. Wieczorem pożeglujemy do zatoki Rasotica odpocząć od zgiełku riwiery.

6 dzień czwartek
W godz. 08:00-09:00 – śniadanie; 09:00 – wypłynięcie; planowany postój na kąpiel oraz postoje przy bunkrze i pustelni; 16:00 – przypłynięcie do mariny w Milnej.
Przed nami atrakcje wyspy Brać. Na ciekawych świata czeka na skale obronna pustelnia zbudowana dla ochrony przed piratami. Aby dotrzeć do tego punktu 
widokowego trzeba pokonać malowniczy wąwóz. Na uwagę zasługują także olbrzymie bunkry mogące pomieścić stumetrową łódź podwodną. Nie sposób 
pominąć także cypla „Zlatni rat". Jest to jedna z najpiękniejszych plaż na Adriatyku i – jak mówi wielu ludzi – jedyna plaża na świecie prostopadle położona w 
stosunku do wybrzeża. Kąpiel tutaj jest prawdziwym wydarzeniem. Niezwykłą atmosferę dopełniają piniowe lasy rosnące wzdłuż całego wybrzeża. Dzień 
zakończymy w marinie w cichym i spokojnym miasteczku Milna.

7 dzień piątek
W godz. 07:00-08:00 – śniadanie; 08:00 – wypłynięcie; planowany postój na kotwicy przy Splicie; 22:00 - przypłynięcie do mariny w Mandalina w Sibeniku.
Kolejne popołudnie spędzimy w Splicie. Rzymski cesarz Dioklecjan nie bez powodu właśnie tutaj wzniósł swój pałac, o czym przekonują się liczni zwiedzający. 
Przekonajcie się i Wy. Wybierzemy się na spacer miastem, które przy pomocy wielu zabytków samo opowie Wam swoją historię. Miłośników lokalnych wyrobów 
zaprasza targ. To właśnie na targ do Splitu zjeżdżają się mieszkańcy okolicznych wysp. Tylko tam znajdzie się najlepszą oliwę, zioła, sery, nalewki, wina i wiele 
innych cieszących podniebienie produktów.

8 dzień sobota
W godz. 08:00-09:00 – śniadanie; 09:00-10:00 – sprzątanie jachtu, wyokrętowanie, zakończenie rejsu. Czas wolny, możliwość skorzystania z oferty dodatkowej, 
wycieczek fakultatywnych.



Lp. Nr rejsu Termin
Jacht Elan 431 Jacht Oceanis 411

Cena rejsu w PLN Cena rejsu w PLN

1. C/03/OC 02.07 – 09.07.2011 - 2099,00

2. C/05/EL 16.07 – 23.07.2011 1899,00 -

3. C/06/OC 23.07 – 30.07.2011 - 2099,00

4. C/08/EL 06.08 – 13.08.2011 1999,00 -

5. C/09/OC 13.08 – 20.08.2011 - 2199,00

6. C/11/EL 27.08 – 03.09.2011 1899,00 -

7. C/12/OC 03.09 – 10.09.2011 - 2099,00

8. C/13/EL 10.09 – 17.09.2011 1899,00 -

9. C/15/OC 24.09 – 01.10.2011 - 1699,00

Cena zawiera:
- 7 noclegów na jachcie, 4x kabiny 2-os. + 1 os. w mesie;
- 7 śniadań, 7 obiadokolacji – wyżywienie przygotowywane przez Uczestników z produktów zakupionych przez 

organizatora w Polsce, w tym kawa, herbata, woda mineralna; 
- paliwo do jachtu; 
- opłaty portowe;
- ubezpieczenie KL (10000 euro), NNW (2000 euro) i bagażu (200 euro); 
- opiekę Kapitana Jachtu.

Cena rejsu obejmuje wszystkie koszty rejsu, nie stosuje się tzw. „kasy jachtowej”, uczestników nie obowiązują żadne dopłaty podczas rejsu.
Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie, lokalnego podatku 7 euro/os./rejs i zwrotnej kaucji w wysokości 50 euro płatnej u Kapitana Jachtu, 
kosztów dojazdu i powrotu do Chorwacji, biletów wstępu do muzeów i parków narodowych, kosztów usług dodatkowych i wycieczek fakultatywnych. Zniżka za 
miejsce w mesie 20% - 1 miejsce – zakwaterowanie razem z Kapitanem.
UWAGI: Należy obowiązkowo zabrać paszport lub dowód osobisty. Należy pamiętać, że jest to rejs morski. Program jest ramowy i może ulec zmianie. 
Ostateczną decyzję co do trasy (w zależności od warunków pogodowych i sprawności załogi - Uczestników rejsu) podejmuje Kapitan Jachtu. Rejs odbędzie się 
niezależnie od liczby zapisanych uczestników. Od uczestników rejsu nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie, prowadzeniem jachtu zajmuje się 
wykwalifikowany skipper (Kapitan Jachtu). Ubezpieczenie obowiązuje od piątku przed rozpoczęciem rejsu (dojazd) do niedzieli po zakończeniu rejsu 
(powrót). Dodatkowo można zakupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

DOJAZD: we własnym zakresie. A) samochodem – w porcie jachtowym można zostawić samochód na parkingu (niestrzeżonym). Orientacyjny koszt 
tygodniowego postoju ok. 35 euro. B) autokarem – firmy Retman (pełen wyposażenie) z kilku miejscowości w Polsce. Koszt przejazdu 425 zł. Transport 
odbywa się na warunkach określonych przez Przewoźnika. Na trasach krajowych do/z Katowic przejazd może odbywać się innym niż autokar środkiem 
transportu (antenka). Bilety do nabycia w naszym biurze. Wyjazd z Polski w piątki, z Chorwacji w soboty. Godziny wyjazdu: Warszawa 08:00, Al. Jerozolimskie, 
Dworzec Zachodni PKS, stanowisko 13-14; Częstochowa 12:30, ul. Wojska Polskiego 87, stacja paliw BP; Wrocław 10:00, ul. Ślężna, parking przy wzgórzu 
Andersa, naprzeciwko Akademii Ekonomicznej; Opole 11:45, róg ul. Dubois i 1 Maja, parking; Strzelce Op. 12:15, stacja paliw Orlen; Katowice 14:30, ul. 
Olimpijska, parking za Spodkiem; Żory 15:00, ul. Kościuszki, stacja paliw Statoil; Czechowice-Dziedzice 15:45, stacja paliw Lukoil/Mc Donald; Bielsko-Biała 
16:15, parking – dolna płyta PKS; Cieszyn 17:30, przejście graniczne Boguszowice.

WARUNKI PODCZAS REJSU: 
- od uczestników rejsu nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego, prowadzeniem jachtu zajmuje się wykwalifikowany skipper (Kapitan Jachtu);
- rejs trwa od soboty do soboty i odbywa się niezależnie od liczby uczestników;
- podczas rejsu zaplanowane są noclegi zarówno w luksusowych marinach (portach jachtowych), jak też na kotwicowiskach lub przy bojach (w tym przypadku 
  korzysta się z sanitariatów na jachcie); takie zaplanowanie trasy umożliwi obcowanie z niezwykłą przyrodą Chorwacji, co nie zawsze jest możliwe podczas 
  noclegu w luksusowej, ale wybetonowanej marinie;
- do obowiązków uczestników należy okazywanie pomocy Kapitanowi Jachtu w manewrach portowych oraz podczas cumowania przy boi lub na kotwicy, jak 
  również przygotowywanie posiłków i utrzymywanie porządku na jachcie; istnieje możliwość czynnego brania udziału w prowadzeniu jachtu pod okiem Kapitana 
  Jachtu (za wyjątkiem manewrów portowych) oraz pełnienia wacht, obserwacji itp.;
- podczas rejsu Kapitan Jachtu przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń znajdujących się na jachcie oraz – na życzenie załogi – z zakresu nawigacji, locji i 
  ratownictwa. Zakres przeprowadzonego w trakcie rejsu szkolenia będzie obejmować w szczególności: czytanie map morskich; posługiwanie się pomocami  
  nawigacyjnymi – spisy świateł, locje; obsługę odbiorników GPS; podstawowe sposoby prowadzenia nawigacji w oparciu o nawigację satelitarną; podstawy 
  „prawa drogi” oraz MPZZM; obsługę środków ratunkowych znajdujących się na jachcie. Na życzenie, po zakończeniu rejsu, Kapitan Jachtu wystawi   
  uczestnikowi Opinię nowi dokument potwierdzający odbycie stażu.
  Podczas rejsu istnieje możliwość uzyskania patentu ISSA „Qualified Crew”;
- przypominamy, że w chorwackich marinach obowiązuje bezwzględna cisza nocna od godziny 23:00. W trosce o komfort wszystkich Uczestników rejsu na 
  jachcie także wprowadzamy ciszę nocną od godziny 23:00;
- w przypadku przejazdu autokarem - w dniu rozpoczęcia rejsu (w czasie pomiędzy opuszczeniem autokaru i zaokrętowaniem) oraz w dniu zakończenia rejsu 
  (w czasie pomiędzy wyokrętowaniem i wejściem do autokaru) bagaże uczestników – zgodnie ze zwyczajami obowiązującymi w chorwackich marinach – są 



  złożone na terenie mariny niedaleko jachtu. Ze względów logistycznych nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki nad Państwa bagażami. Jednak dotychczas nie 
  odnotowaliśmy przypadku zaginięcia lub kradzieży żadnego bagażu (dotyczy to również naszych skipperów);

- ZAKWATEROWANIE: rejs odbywa się na dwóch jachtach: Elan 431 i Oceanis 411 (w zależności od wybranej opcji cenowej) – na każdym z nich płynie 9-ciu  
  uczestników rejsu i Kapitan Jachtu (skipper); uczestnicy rejsu zakwaterowani są w czterech kabinach dwuosobowych oraz 1 osoba w mesie. Dwie (Elan) lub 
  trzy (Oceanis) kabiny z łóżkami małżeńskimi i dwie (Elan) lub jedna (Oceanis) z piętrowymi; o ostatecznym doborze kabin i koi na jachcie decyduje kolejność  
  zapisów; 
- POŚCIEL: na wyposażeniu jachtu;
- RĘCZNIKI: we własnym zakresie - należy zabrać ze sobą;
- PODSTAWOWE ŚRODKI HIGIENY: na wyposażeniu jachtu;
- TOALETY I KORZYSTANIE Z NICH: na jachcie znajdują się trzy (Elan) lub dwie (Oceanis) toalety z prysznicami, z których korzysta się podczas żeglugi. 
  Podczas postoju w porcie korzystanie z toalet jachtowych jest zabronione. Do dyspozycji gości (nieodpłatnie) są dobrze wyposażone toalety i prysznice 
  w portach jachtowych (marinach). Na rufie jachtu znajduje się prysznic z ciepła wodą, przydatny po kąpieli w słonym Adriatyku (np. podczas postoju w 
  zatokach);
- WYPOSAŻENIE KUCHNI: zastawa kuchenna dla 10-ciu osób oraz lodówka, kuchenka gazowa i zlewozmywak; 
- WYŻYWIENIE: śniadania i obiadokolacje przygotowywane na jachcie przez uczestników rejsu z produktów zakupionych przez organizatora w Polsce. Na 
  miejscu kupowane jest świeże pieczywo i warzywa. Również są zapewnione napoje - kawa, herbata, woda mineralna. Śniadanie jest zazwyczaj o godz. 08:00. 
 Obiadokolacja ok. godz. 18:00, w zależności od godziny wpłynięcia do portu jachtowego (mariny);
- PRĄD: na jachcie zamontowane są gniazdka na prąd zmienny 230 V, co umożliwia ładowanie telefonów komórkowych i akumulatorów do aparatów 
  fotograficznych. Korzystanie z gniazdek możliwe jest tylko podczas postoju w portach; 
- PODSTAWOWE LEKI: na jachcie znajduje się apteczka wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe. Wszelkie pozostałe leki, w tym środki przeciwbólowe, 
  należy zaopatrzyć się we własnym zakresie;
- BAGAŻ: miękka torba, sugerujemy zabranie ze sobą rozsądnej ilości bagażu - szafki na jachcie mają ograniczoną pojemność. NIEDOPUSZCZALNE są plecaki 
  ze stelażem;
- OBUWIE: miękkie, sportowe, najlepiej na białej podeszwie; 
- PONADTO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ: maskę, rurkę i płetwy; nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne; krem z filtrem; buty do wody (w Adriatyku 
  spotyka się jeżowce, nie zalecamy wchodzenia do morza boso), ubranie dostosowane do słonecznej pogody (temp. może przekraczać 30 st. C); lekki polar 
  (zdarzają się chłodniejsze wieczory); aparat fotograficzny, kamerę. 
OPIS JACHTÓW: 
- ELAN 431: rok produkcji 1997-1998; długość 13,45 m; szerokość 4 m; wysokość masztu ok. 17 m; zanurzenie 1,95 m; wyporność 8200 kg; powierzchnia żagli 
  89 m2; koło sterowe, echosonda, wiatromierz, GPS, UKF, radio/CD; moc silnika: 50 KM; ciepła i zimna woda (pojemność zbiornika na wodę: 360 l); 3 toalety 
  z prysznicami;
- OCEANIS CLIPPER 411: rok produkcji 2003; długość 12,71 m; szerokość 3,94 m; zanurzenie 1,70 m; wyporność 7800 kg; powierzchnia żagli 80 m2; koło 
  sterowe z autopilotem, echosonda, wiatromierz, GPS, UKF, radio/CD; moc silnika: 50 KM; ciepła i zimna woda (pojemność zbiornika na wodę: 550 l); 3 toalety 
  z prysznicami. 

USŁUGI DODATKOWE i WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dodatkowych i wycieczek fakultatywnych. Wszystkie usługi i wycieczki można zamówić jeszcze w Polsce, na część 
z nich można się również zdecydować już podczas trwania rejsu. Ceny usług i wycieczek oraz warunki ich potwierdzania ujęte są w poszczególnych opisach.
Uwaga: organizatorami wycieczek są firmy chorwackie. Nasza rola ogranicza się do przekazania informacji i zarezerwowania usługi. Wszystkie wycieczki mogą 
zostać odwołane bez podania przyczyny przez organizatorów. W takiej sytuacji zwracamy wpłacone pieniądze.

A. Wędkowanie – zezwolenie na połów ryb z pokładu jachtu
Gwarantujemy załatwienie zezwolenia w przypadku zgłoszenia i opłacenia usługi najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem rejsu. W przypadku późniejszego 
zgłoszenia (również podczas trwania rejsu) konieczne jest uzyskanie potwierdzenia w biurze lub u Kapitana Jachtu.
Ceny: – zezwolenie 3-dniowe: 220 zł, – zezwolenie 7-dniowe: 300 zł.
Wymagane jest podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru paszportu oraz terminu ważności zezwolenia.
Odbiór zezwolenia u Kapitana Jachtu. Płatność przelewem na konto lub gotówką u Kapitana (w HRK lub EUR wg aktualnego kursu).

B. Wędkowanie – wypożyczenie wędki podczas rejsu
Podczas rejsu można wypożyczyć kompletną wędkę do połowu ryb morskich. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie ważnej licencji na wędkowanie z 
pokładu jachtu. Cena zawiera wynajęcie wędki oraz kołowrotka z dwoma kompletami zanęt na ryby morskie.
Ceny: – wypożyczenie na 3 dni: 90 zł, – wypożyczenie na 7 dni: 140 zł, – dodatkowy komplet zanęt: 20 zł. Kaucja 250 zł. 
Odbiór wędki i wpłata kaucji u Kapitana Jachtu. Płatność przelewem lub gotówką u Kapitana (w HRK lub EUR wg aktualnego kursu). Liczba wędek jest 
ograniczona.

C. Snorkeling (nurkowanie bez butli) – wypożyczenie ABC do snorkelingu (maska, rurka i płetwy)
Cena: 70 zł za wypożyczenie kompletu (na 7 dni). Kaucja: 200 zł.
Odbiór i wpłata kaucji u Kapitana Jachtu. Płatność przelewem na konto lub gotówką u Kapitana (w HRK lub EUR wg aktualnego kursu). Liczba zestawów jest 
ograniczona.

D. Wycieczka do Parku Narodowego Wodospadów Rzeki Krka
Wszystkim tym, którzy nie mieli okazji obejrzeć go podczas rejsu, proponujemy wycieczkę do bajecznego Parku Narodowego Wodospadów Rzeki Krka.
W cenie zawarty jest dojazd z Mariny Mandalina w Sibeniku do miejscowości Skradin i z powrotem. Ze Skradinu do miejsca, w którym zlokalizowana jest kasa 
parku, można dopłynąć bezpłatnie statkiem. Bilet wstępu do Parku Narodowego kupuje się na miejscu we własnym zakresie (przewidywany koszt ok. 100 HRK, 
dzieci 7-14 lat 70 HRK). Wyjazd z Mariny Mandalina o 11:00. Wyjazd (i powrót) busem lub taksówką, godzina wyjazdu może ulec przesunięciu w zależności od 
liczby chętnych. Powrót ok. 18:00.
Minimalna liczba chętnych: 8. Cena: 60 zł/os.
Zgłoszenie w Polsce lub na jachcie u Kapitana Jachtu. Płatność odpowiednio przelewem na konto lub gotówką u Kapitana (w HRK lub EUR wg aktualnego 
kursu). Wycieczkę potwierdzamy po przyjęciu zgłoszeń od wymaganej minimalnej liczby chętnych oraz po potwierdzeniu przez miejscowego organizatora.
 



E. Parasailing
Parasailing to najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na przeżycie niezapomnianych wrażeń, jakie dostępne są jedynie dla wąskiego grona spadochroniarzy. 
Atrakcja ta polega na holowaniu za motorówką spadochronu z podwieszonym pod nim pasażerem. Lot odbywa się na wysokości max. kilkudziesięciu metrów.
Ze względów bezpieczeństwa loty mogą być wykonywane przy sile wiatru nieprzekraczającej 4B (tj. do 8 m/s, 28 km/h).
W cenie zawarte są lot oraz (opcjonalnie) dojazd z Mariny Mandalina na miejsce (i z powrotem). Uwaga: udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Firma 
chorwacka posiada odpowiednią licencję i ubezpieczenie. Podczas wycieczki obowiązuje również ubezpieczenie turystyczne zawarte w cenie rejsu.
Konieczne jest zabranie z sobą ubrania na zmianę – podczas imprezy może być dość mokro :-)
Godziny do uzgodnienia z Kapitanem Jachtu. Minimalna liczba chętnych: 6. Cena: 325 zł/os.
Zgłoszenie w Polsce przed rozpoczęciem rejsu, płatność przelewem na konto. Wycieczkę potwierdzamy po przyjęciu zgłoszeń od wymaganej minimalnej liczby 
chętnych oraz po potwierdzeniu przez miejscowego organizatora.

F. Nurkowanie
Do skorzystania z niesamowitej atrakcji, jaką niewątpliwie jest nurkowanie (z butlą) zapraszamy zarówno tych, którzy mają już jakieś doświadczenie, jak też 
osoby, które dotychczas nie miały do czynienia z tym sportem. Nurkowanie trwa ok. 40 minut, odbywa się w towarzystwie doświadczonego instruktora oraz jest 
poprzedzone 20-minutowym szkoleniem. Organizator (firma chorwacka) zapewnia cały niezbędny sprzęt. W cenie zawarte jest nurkowanie, sprzęt, opieka 
instruktora, szkolenie oraz (opcjonalnie) dojazd z Mariny Mandalina na miejsce (i z powrotem).
Uwaga: udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Firma chorwacka posiada odpowiednią licencję i ubezpieczenie. Podczas wycieczki obowiązuje również 
ubezpieczenie turystyczne zawarte w cenie rejsu.
Godziny do uzgodnienia z Kapitanem Jachtu. Minimalna liczba chętnych: 6. Cena: 420 zł/os.
Zgłoszenie w Polsce przed rozpoczęciem rejsu, płatność przelewem na konto. Wycieczkę potwierdzamy po przyjęciu zgłoszeń od wymaganej minimalnej liczby 
chętnych oraz po potwierdzeniu przez miejscowego organizatora.
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