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WAKACJE POD ŻAGLAMI DLA KAŻDEGO 
                                           REJS TURYSTYCZNY  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
               Ciepło, słonecznie, jacht płynie po krystalicznie przejrzystej wodzie pomiędzy niezliczonymi wyspami …. 

To pewnie gdzieś bardzo daleko. Karaiby? Pacyfik? Nie koniecznie. 
To Chorwacja – niespełna 3 godziny lotu z Polski. 
 
Doskonale wiemy jak spędzić wakacje pod żaglami na najbliższym nam ciepłym morzu czyli Adriatyku u 
brzegów Chorwacji. Jesteśmy tu kilkanaście razy w roku. Tutejszy przyjazny klimat, piękne krajobrazy, 
osłonięty akwen i dobra infrastruktura czynią to miejsce małym żeglarskim rajem – dla nas na wyciagnięcie 
ręki. 
 
W ciągu dnia można cieszyć się żeglowaniem, beztrosko pluskać w wodzie i zażywać kąpieli słonecznych, a 
wieczorami cumować w licznych urokliwych miasteczkach, albo rzucić kotwicę w którejś z zacisznych zatok, 
gdzie do snu grają cykady. W restauracjach i tawernach nie brak okazji by posmakować specjałów 
chorwackiej kuchni pełnej owoców morza. Na wybrzeżu i wyspach jest wiele miejsc wartych obejrzenia. 
Można cieszyć oczy zarówno dziełami natury jak i podziwiać wytwory ludzkiej cywilizacji pochodzące z 
przeszłości sięgającej nawet czasów antycznych. 
 
 

1. Ramowy rozkład dnia: 
- śniadanie, zorganizowane w lokalu gastronomicznym lub przygotowane w kambuzie (kuchni) na jachcie 
- żegluga zgodnie z ustalonym harmonogramem (kąpiele w morzu, kąpiele słoneczne, dla chętnych 
podstawowe szkolenie żeglarskie, zwiedzanie, zakupy) 
- przypłynięcie do mariny ok. godz. 17.00 
- kolacja, zorganizowana w lokalu gastronomicznym lub przygotowane w kambuzie (kuchni) na jachcie 

 



 
 

Pro-Skippers Group Spółka z o.o., siedziba: ul. Czapińskiego 2, 30-048 Kraków, biuro handlowe: ul. Modlińska 91, 03-199 Warszawa 
tel.: +48 22 243 09 00,  e-mail: info@pro-skippers.com, www.pro-skippers.com 

KRS: 0000378232, NIP: 677-235-43-33, REGON: 121461227 

 
2. Jacht 3 lub 5 kabinowy jednokadłubowy  Poniżej, dla przykładu, podajemy specyfikacje wybranych jachtów. 

Wszystkie kabiny są dwuosobowe, w większości z podwójnym łóżkiem, pojedyncze kabiny są w wersji 
piętrowej (szczegóły w poniższych opisach) 
 
 

  Bavaria 37 Cruiser 
  „HM Ino” 
  2015, 11,35 m 
  Kabiny: 3 
  Koje: 6 + 2 
  WC: 1 
 

 
  

od 900 EUR 
+ pakiet czarterowy armatora  

 

  Oceanis 50 Family 
  „Flying Colors” 
  2012, 15,36 m 
  Kabiny: 5 + 1 
  Koje: 10 + 1 + 1 
  WC: 3 + 1 

  
od 1 400 EUR 

+ pakiet czarterowy armatora  

 

   
   

*cena dotyczy czarteru 7 dni sobota-sobota 

Opłaty dodatkowe (obowiązkowe)  Oceanis 50 (2012)       Bavaria 37 (2015) 

pakiet czarterowy                   150 EUR                                  130 EUR 

kaucja zwrotna                               1 500 EUR                               1 000 EUR 

 

W skład pakietu czarterowego wchodzi: końcowe sprzątanie jachtu, ręczniki i pościel, gaz do butli kuchennej, podwodna 

inspekcja kadłuba jachtu po czarterze. Czarterujący pokrywa koszty zużytego podczas czarteru paliwa do jachtu i pontonu.  

Kaucja pobierana jest gotówką w momencie przejęcia jachtu, bez możliwości jej ubezpieczenia przez armatora (ew. 

ubezpieczenie kaucji we własnym zakresie). 

 

3. Miejsce  
Zaokrętowanie: Chorwacja, Marina Dalmacija, Sukosan k. Zadaru 
Trasa rejsu: w zależności od pogody oraz wybranej lokalizacji przygotujemy pełną trasę. Będzie ona obejmować 
najciekawsze zakątki Chorwacji (przykładowa trasa w załączonej mapce). 
 
Dokładna trasa zostanie skomponowana na życzenie klienta uwzględniając oczekiwania i potrzeby. W zależności od 
upodobań można żeglować 2 – 3 godziny dziennie lub cały dzień. Zwyczajowo wpływa się do mariny około godziny 
17.00 
 
4. Terminy i ceny 
Wakacje pod żaglami możemy zorganizować w dogodnym dla klienta terminie. Jachty czarterowane są w układzie 
sobota godz.17.00 – sobota godz.9.00 . Planując urlop należy więc wziąć pod uwagę tę zasadę. 
W miesiącach kwiecień i początek maja oraz październik nietorzy armatorzy zgadzają się na nietypowe terminy.  
 
Cena zawiera: 
- czarter i zakwaterowanie (w tym noclegi) na jachcie  
- gaz kuchenny 
- podatek VAT 
- ubezpieczenie turystyczne Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.: KL – 10 000 EUR (w tym KR - 6 000 
EUR), NWI – 20 000 PLN, NWS – 20 000 PLN, BP 1 000 PLN. KL - koszty leczenia, NWI - trwały uszczerbek na zdrowiu, 
NWS - śmierć, BP - bagaż podręczny).  
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Cena nie zawiera: 
- usług skippera – 570 EUR/tydzień 
- paliwa zużytego podczas imprezy – max. 100 EUR 
- wyżywienia (w tym wyżywienie dla skippera) 
- opłat  postojowych – ok. 300 EUR 
- transportu (w tym transportu dla skippera, jeśli nie przebywa na miejscu w Chorwacji) 
 
 
Możliwe opcje dodatkowe: 
- hostessa/kucharz na jachcie 
- zwiedzanie z przewodnikiem wyspy Vis (bunkry) 
- nurkowanie do wraków z bazą nurkową 
- wycieczka busem po wyspie Hvar (winnice, degustacja win) 
- wynajem samochodów, skuterów 
- wyścigi na pontonach i inne atrakcje wodne 
i inne 
 
 
5. Dodatkowe informacje 
Jacht będzie prowadzony przez wykwalifikowanego i doświadczonego skippera, który posiada stosowne uprawnienia 
żeglarskie i wiedzę na temat akwenu (w tym turystyczną). Poza obowiązkowymi, zasadami bezpieczeństwa na 
jachcie, podczas żeglugi przeprowadzone zostanie podstawowe szkolenie z prowadzenia jachtu morskiego (dla 
chętnych). 
 
Na życzenie klienta możemy zorganizować webinarium informacyjne dotyczące szczegółów oferty. 
 
Posiadamy między innymi (do wglądu na życzenie): 
- Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego 
pod numerem Z/30/2012 
- Upoważnienie Ministra Sportu i Turystyki do organizacji egzaminów na państwowe patenty żeglarskie i 
motorowodne 
- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.12/00003/2017 
- OC działalności firmy 
- referencje z przeprowadzonych imprez jak w zapytaniu 
 
 
Kontakt: 
Karolina Załucka 
tel. +48 660 476 627  
e-mail: karolina.zalucka@pro-skippers.com 


