
1 
 

                    NA ŻAGLE                                                                                               

                  JACHT – SŁOŃCE – WODA - ODPOCZYNEK – PRZYGODA 

                                   TO PROPOZYCJA WŁAŚNIE DLA CIEBIE  W 2015   ROKU                           

Zapraszamy na Mazury. Szlakiem Wielkich Jezior. Pod żaglami w spokoju, ciszy i w kontakcie z 
przyrodą, poczuj smak żeglarskiej przygody. 

SĄ JESZCZE MIEJSCA – NIE ZWLEKAJ.  PROPOZYCJA CZASOWA  

JACHTY TWISTER 978, COBRA 33, TES 32 DREAMER, SHINE 30   
Komfortowe 7-10 osobowe z 3 - ma kabinami dwuosobowymi i mesą oraz kabiną WC.  
Wyposażony w kuchenkę, naczynia, sztućce, gaz, radio, TV, chłodziarkę, ogrzewanie i inne. 
 

� Dojazd we własnym zakresie. Port cumowania jachtu 
� Istnieje możliwość transportu na rejs i powrót. Po uzgodnieniu z organizatorem. 

 
KOSZT REJSU OD OSOBY ZA 8 DNI 7 NOCLEGOW PRZY 6 UCZESTNIKACH  I TERMINY.                                                            

� lipiec             od 18 do 25     = 750 zł. (z wyżywieniem 890)   Twister 978        
� sierpień        od 08 do 15     = 750 zł. (z wyżywieniem  890)   Twister 978                                                  
 
� Jacht może zabrać 10 osób. Jeżeli byłaby większa ilość uczestników jak 6 + sternik cena ulega 

obniżeniu. Preferowany jest komfort wypoczynku. 
� Możliwość zorganizowania rejsu w innym terminie. 

 
CENA ZAWIERA : 

� czarter jachtu, opłaty portowe, kanałowe, paliwo, podłączenie do prądu w porcie, doświadczonego 
sternika (skipera), ubezpieczenie. Wyżywienie-opcja 

 

CENA NIE ZAWIERA: 
� Kosztów wyżywienia - opcja 
� Prysznice, WC w portach itp. – indywidualnie. 
� Kosztów biletu do obiektów muzealnych i innych 

 
INFORMACJE DODATKOWE: 

� Po rezerwacji każdy uczestnik otrzyma opcje tras rejsu, regulamin, umowę 
� Wpłata 50% kwoty w ciągu 10 dni od daty rezerwacji. Zgodnie z przesłaną umową. 

Drugie 50% nie później jak 14 dni przed rejsem. 
� Wyżywienie  uzgadniamy, czy indywidualnie, składkowo lub innej formie.  

Nie dotyczy przy wykupie ryczałtu. 
� honorowane są uzyskane rabaty i upusty. Informacja na stronie www.zakgroup.pl  lub telefonicznie. 

 
 KONTAKT: JERZY ZAKRZEWSKI Tel. 502 059 523,  fax, 58 742 55 99 
Poczta mailowa jzakrzewski@zakgroup.pl   strona www.zakgroup.pl 
Skype   jzakrzewski1    po uzgodnieniu 


