Proč dovolená na jachtě?
nevšední zážitky
vhodné i pro rodiny s dětmi
návštěva jinak nepřístupných míst
možnost potápění, šnorchlování
osvojení základů jachtingu
individuální program dle přání posádky
(turistika, cykloturistika, svatební cesty, golf a teambuilding...)

Proč s kapitánem?
zodpovídá za loď a posádku
doporučí zajímavé lokality
zná místní zvyklosti
seznámíme vás se základy jachtingu
možnost přípravy na kapitánské zkoušky

Nabízíme:
loď Meguem – Elba, Korsika
loď Isabell – Řecko
(dále možno zajistit přeplavby dle individuálních požadavků)

v zimních měsících Kanárské ostrovy

Podrobnější informace získáte na w w w.acruxclub.com

informace

u ž i j t e s i ...

Dovolenou

na jachtě

s kapitánem

Kontakty
Ing. Jiří Lejhanec
GSM: +420 777 270 165
lejhanec@czech-marketing.com
Miroslav Martínek – majitel společnosti
GSM: +420 604 831 557
miroslav@acruxclub.com

www. acruxclub.com
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Podrobnější informace získáte na w w w.acruxclub.com
Parametry lodi Meguem
Typ:
Gib´Sea 522 Master
Výška stěžně:
22,1 m
Hlavní plachta:
54 m2
Genua:
95 m2
Max. posádka s kapitánem: 9 osob
Ponor:
2m
Délka:
16 m
Šířka:
4,6 m
Počet kajut:
5
Sociální zařízení:
5
Kompletně vybavená kuchyň
Venkovní gril
Kompresor na plnění lahví pro potápěče

Cena plavby od 5 000 Kč / os. / týden

w w w.acruxclub.com

Nákres lodi Meguem

Spací a odpočinková část
Stoly a odkládací plochy
Spací a odpočinková část
Stoly a odkládací plochy

Kuchyňská část

Kuchyňská část

Koupelna

Koupelna

Sociální zařízení

Sociální zařízení
Trup lodi

Trup lodi

Parametry lodi Isabell
Typ: Island Traider, čínský kliper - dvojstěžník
Max. posádka s kapitánem:
8 osob
Délka/šířka:
14 m/ 3,8 m
Plocha plachet:
138 m2
Počet kajut:
3
Prostorné sociální zázemí
1
Kompletně vybavená kuchyň
Kompresor pro plnění lahví pro potápěče Cena plavby od 6 500 Kč / os. / týden
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