PŘEPLAVBY
Pod vedením zkušeného kapitána zažijete opravdové námořní dobrodružství. Plavby
jsou určeny pro zájemce, kteří již mají základní zkušenost s mořem a umí se
pohybovat na lodi.
Plavba Šibenik – Vieste (ITA) – Šibenik, během týdenní plavby uplujete asi 300
Nm a strávíte několik nocí na moři. Navštívíte Gargano - nejhezčí oblast italského
pobřeží Jadranu.
přeplavba ŠIBENIK(CRO) – VIESTE(ITA) – ŚIBENIK
17.5. – 26.5.2018
9.600,objednat
09.6. – 16.6.2018
10.500,objednat

Plavba Biograd – Benátky – Biograd, týdenní plavba pro zkušené i začínající
jachtaře včetně noční plavby. Plavba podél chorvatských ostrovů, kolem Istrie do
Benátek, prohlídka Benátek a plavba zpět, celkem asi 400 Nm. Trasu lze upravit
podle klimatických podmínek nebo přání posádky. Posádka je rozdělena do hlídek,
každý si vyzkouší kormidlování lodi, obsluhu plachet, práci na palubě i v podpalubí.
přeplavba BIOGRAD(CRO) – BENÁTKY(IT) – BIOGRAD
5.5. – 12.5.2018
10.400,-Kč/os.
objednat
2.6. – 09.6.2018
11.500,objednat
Novinka francouzská Riviéra, Cannes - Saint Tropez - Monte Carlo - Antibes,
týdenní plavba v exkluzivní oblasti světové smetánky. Plavba podél Azurového
pobřeží v období jarní přírody s francouzskou kuchyní a vínem, celkem asi 200 Nm.
francouzská Riviera
28.4. – 5.5.2018

16.400,-Kč/os.

objednat

Novinka Itálie – Korsika - Elba, čtrnáctidenní plavba v z italské pevniny okolo
Korsiky a Elby, náročnější plavba pro zkušenější námořníky, včetně nočních plaveb se
odmění rozeklanými skalami bičovanými prudkým mistralem i klidnými písčitými
plážemi a malebnými zátokami, celkem asi 350 Nm.
okolo Korsiky a Elby
5.5. – 19.5.2018

26.700,-Kč/os.

objednat

Pro přeplavby zajišťujeme stabilní lodě Bavaria 37, 40, 46 a Grand Soleil 39, 47, 50 a
Dufour 46.
JACHTAŘSKÁ ŠKOLA
Je určena pro zájemce, od začátečníků po pokročilé jachtaře, kteří se chtějí zdokonalit
ve svých znalostech a umění jachtingu. Klademe důraz na individuální přístup
vycházející z osobních učebních plánů. Výuka zahrnuje základní manévry
s plachetnicí, ovládání plachet a motoru, plánování plavby, použití spinakru nebo
genakeru, až po závodní taktiku, nácvik startů, manévrů u bójí a navigační etapy.
Výuka na moři (CRO) probíhá v individuálně určených termínech, např.v rámci
přeplavby.
Cena jako u přeplavby + příplatek 3.000,- Kč.

REGATY
Náš Yachtmen sailing team je otevřen všem zájemcům o závodní jachting, od
začátečníků po zkušené závodníky. Podle vyspělosti závodníků vybereme vhodný
závod na moři nebo u nás, fun regatu, rozjížďkový závod nebo dálkový závod.
Na moři plánujeme tyto závody:
09.6.–16.6.2018 First cup, First 35, marina Kaštela, 6 osob
15.9.- 22.9.2018 Offshore cup ČANY, Balt, Kühlungsborn, 6 osob prosím info
08.11.-11.11.2018 Jabuka regata, Salona 38, Vodice, 8 osob, prosím info
U nás, na Slapech, se účastníme závodů Slapského poháru, plachtnice Skippi 650
je určena pro 1 – 4 závodníky
26.5.2018 První vítr, 9.6. Za 5 minut 12, 23.6. Slunovrat, 14.7. Slapský fičák,
28.7.Vánoční regata, 11.8. Slapseidon, 18.8. Modrá stuha Slap, 25.8. Truc regata
obsazeno 2/4, 1.9. Regata Laguna, 15.9.2018 Poslední vítr

KAPITÁNEM NA ZKOUŠKU
Určeno pro zájemce, kteří ještě nemají kapitánský průkaz a chtějí si vyzkoušet jaké to
je držet v ruce kormidlo a plout na plachty, s přívěsným motorem nebo s motorovou
lodí. Tyto plavby pořádáme každou středu nebo o víkendech v Praze na Císařské
louce, nebo na Slapech na Živohošti.
Doba trvání je min.1 hodina a základní cena je 350,- Kč/osobu.hodinu.
Informace a podrobnosti: +420 606 351 536, info@yachtmen.cz

