Rejsy jachtem żaglowym
Oferta współpracy

O nas
Jacht Kapitan II to polska jednostka regatowo-turystyczna skonstruowana w Stoczni
Jachtowej im. Leonida Teligi w Szczecinie. Posiada drewniany, mahoniowy kadłub
wykonany unikatowa metodą diagonalną, takielunek nierdzewny, maszt aluminiowy.
Ożaglowanie podstawowe 78m2. Za średnią prędkość jednostki przyjmuje się 5 węzłów,
ale w sprzyjających warunkach jacht bez problemu pływa 10-12 węzłów. Charakteryzuje
się bardzo dużą dzielnością morską i doskonale prowadzi się na fali.
Na jachcie znajduje się pomocniczy silnik Volvo Penta o mocy 43 km. Jacht jest
wyposażony w kilka kompletów żagli, co umożliwia żeglugę w różnych warunkach
wiatrowych.
Długość jachtu wynosi 13.01 metrów, a szerokość 4 metry, dzięki tym parametrom jest
on bardzo przestronny i wygodny do żeglowania dla 8 osób plus kapitan/skipper.
Charakteryzuje się tym, że ma płaski pokład bez nadbudówek, w związku z tym jest
łatwy do komunikacji, poruszania się i robienia zdjęć otaczającej przyrodzie.
Jednostka spełnia wszystkie rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa, ma pełne
wyposażenie w środki ratunkowe (tratwa, kamizelki ratunkowe i asekuracyjne, itp.)

Proponujemy:
Wycieczki oceaniczne jachtem Kapitan II wzdłuż południowego wybrzeża Fuertaventura.
Preferowany port wypłynięcia: Gran Tarajal.
Podczas rejsu każdy z uczestników będzie mógł nauczyć się podstaw żeglarstwa oraz z
pomocą kapitana spróbować swoich sił za kołem sterowym.

Gwarantujemy profesjonalną, polskojęzyczną załogę, miłą atmosferę, nadzwyczajne
krajobrazy i niezapomniany wiatr we włosach. Być może dla niektórych będzie to
przygoda, która na dłużej zaszczepi w nich miłość do żeglarstwa.
Ilość uczestników wyprawy to maksymalnie 8 osób + doświadczony, wykwalifikowany
kapitan (skipper).
W cenę wycieczki może być wliczony transport z hotelu (do uzgodnienia), przekąski,
kanapki, a także napoje bezalkoholowe, wino i/lub piwo.

Oprócz profesjonalnej załogi, która gwarantuje bezpieczeństwo wyprawy posiadamy
pełne ubezpieczenie Yacht Casco.

Oferta cenowa
Rejsy 3-godzinne wzdłuż południowego wybrzeża Fuertaventura:
-

5–8 osób na pokładzie
70 € / osoba
50 € / dziecko do lat 12

Rejsy 8-godzinne wzdłuż południowego wybrzeża Fuertaventura:
-

5–8 osób na pokładzie
120 € / osoba
85 € / dziecko do lat 12

Kontakt
Skipper Tomasz Rybicki tel. +48 501 026 098

Zdjęcia jachtu

