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                    NA ŻAGLE                                                                                               

          JACHT – SŁOŃCE – WODA - ODPOCZYNEK – PRZYGODA 
                     TO PROPOZYCJA WŁA ŚNIE DLA CIEBIE   W 2016   ROKU                           
 
Zapraszam na Mazury. Szlakiem Wielkich Jezior 
Pod żaglami w spokoju, ciszy i w kontakcie z przyrodą, poczuj smak żeglarskiej przygody. 
 
JACHT TWISTER 978 
Komfortowy 10 osobowy z 3 - ma kabinami dwuosobowymi i mesą oraz kabiną WC.  
Wyposażony w kuchenkę, naczynia, sztućce, gaz, radio, chłodziarkę, ogrzewanie i inne. 
 

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

 
CENA ZAWIERA : 

� czarter jachtu, opłaty portowe, kanałowe, paliwo, podłączenie do prądu w porcie jak jest możliwość, 
doświadczonego sternika (skipera), ubezpieczenie. 

 

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

 
                     CENA 1660 zł za kabinę dwuosobową w rejsie 8 dniowym (7 noclegów). 
 
UPUST DODATKOWY: 
Przy podpisaniu umowy do 31-12-2015 r. upust 15%  =  1411 zł na osobę = 705 zł 
Przy podpisaniu umowy do 31-01-2015 r. upust 10 % =  1494 zł na osobę = 747 zł. 
Przy podpisaniu umowy do 31-05-2016 r. upust   5 % =  1577 zł na osobę = 788 zł. 
 
MOŻESZ MIEĆ TAKI REJS NAWET ZA PRZYSŁOWIOW Ą 1 ZŁ  - PROGRAM ORGANIZATORA 
 
TERMINY ZAPLANOWANE  2016 r. 
Lipiec 02-09 , lipiec  16-23,  lipiec 30 do 06 sierpnia  
 
TERMINY  INNE -  DO UZGODNIENIA  JAK  TE Ż  I  INNE AKWENY 
 
 INFORMACJE DODATKOWE: 

� Koszt rejsu podany jest za kabinę dwuosobową można być pojedynczo lub we dwoje. 
� 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 organizator. 
� honorowane są uzyskane rabaty i upusty. Informacja - telefonicznie lub pocztą mailową. 
� Dla chętnych wystawiana jest karta rejsu, opinia. 
� Maksymalna ilość uczestników  6 plus sternik – komfort wyprawy. Choć jacht może zabrać 10 osób. 
� Przy grupach zorganizowanych ustalenia indywidualne np. większa ilość uczestników i koszt. 

 
 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 


