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W tym numerze:

Promocje

Okazje

Eventy Pokazy

Atrakcje

Szkolenia

Zespoły 

Artyści

Konferansjerzy

2 015

Cashino - Poland

1-2. Osculum Ignis
3. Kajaki Zwinka
4. Zamki dmuchane
5-6. Water Deck
7. Magic Marcin
8. Click fajerwerki
9-10. 9-10. Yachtika charter
11. Lumiś
12. Pracownia Karykatury
13-14. Damian Spętany
15. Fly board
16. Labosport
17-18. Cashino - Poland
19. Ak19. Akrobatyka w kole
20. Zabawa Sportowa
21-22. Lumen Noctis
23. Country
24. Hot d’ jazz Trio
25-26. Flycube
29. Lucas Tour
30. PST system30. PST system

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NASZĄ DOMENĄ JEST ŻEGLARSTWO. 
 
Organizujemy imprezy firmowe i rejsy na jachtach w oparciu  
o potrzeby naszych klientów. 
 
Odwiedzamy porty całego świata – te bliższe: Chorwacja,  
Grecja, Włochy, Francja i dalsze: Wyspy Kanaryjskie,  
Karaiby, Seszele a także wody egzotyczne: Tajlandia, 
Ameryka Południowa i inne. 
 
Czarterujemy jachty żaglowe, motorowe i katamarany. 
 
Prowadzimy rejsy dla dużych grup oraz załóg indywidualnych. 
Oferujemy rejsy turystyczne, szkoleniowe, rodzinne,  
z adrenaliną oraz tematyczne według państwa życzeń. 
 
Spełniamy żeglarskie marzenia. Zorganizujemy morską  
wyprawę z indywidualnie ustalaną trasą i programem  
rejsu w dowolnie wybrany rejon. 

ORGANIZUJEMY: 
 

• uroczystości firmowe, 
• szkolenia pod żaglami, 
• konferencje, 
• prezentacje produktów lub usług  

dla kontrahentów, 
• rejsy dla pracowników i ich rodzin, 
• jubileusze i inne okazje firmowe, 
• czartery jachtów na każdym akwenie, 
• rejsy turystyczne, szkoleniowe, rodzinne, 
• rejsy tematyczne, na życzenie, 
• wakacyjny wypoczynek na jachtach. 
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DLACZEGO MY? 
 

1. Przygotowujemy indywidualny program rejsu i temat imprezy według życzeń gości. 
2. Dysponujemy flotą jachtów, liczoną w tysiące jednostek. 
3. Dbałość o komfort i dobre samopoczucie klientów są dla nas na pierwszym planie. 
4. Organizujemy imprezy towarzyszące: zwiedzanie, koncerty, relaks. 
5. Współpracujemy z zawodowymi kapitanami i sprawdzoną obsługą. 
6. Rzetelność, uczciwość, dyskrecja to nasza dewiza. 
7. Żeglowanie to duża porcja niezwykłych wrażeń, na jakie zapraszamy. 



 
 

 

 

 
 Na jachcie, czyli jak? 
 

Żeglarskie wyjazdy firmowe, rejsy morskie czy rodzinne wakacje na jachcie mają rosnące grono 
sympatyków.  
Wypoczynek na świeżym powietrzu, żeglowanie wśród malowniczych wysepek i szmaragdowe zatoczki to 
doskonała sceneria zarówno dla imprez biznesowych jak i urlopowego odpoczynku. 
 
Jak wygląda żeglarski dzień, jak mieszka się na jachcie, co zabrać ze sobą na rejs?  
To częste pytania. Odpowiadamy na nie opisując „pokładowe” życie. 
 
Można powiedzieć, że jacht to mieszkanie na wodzie. Na jachcie znajdują się przestronne dwuosobowe 
kabiny, toalety z prysznicem i ciepłą wodą, kuchnia oraz mesa (salon). 
Jachty często wyposażone są w ogrzewanie, telewizor, DVD, Na pokładzie może znaleźć się także 
mikrofalówka, czy bezprzewodowy Internet. 
 
Liczba modeli i typów jachtów sprawia, że każdy znajdzie jednostkę odpowiednią dla swoich potrzeb. 
 
Załoga (w zależności od wielkości jachtu) może liczyć do 12 osób razem ze skipperem. Posiadając 
odpowiednie uprawnienia rejs można prowadzić samodzielnie lub jako kapitana polecimy godnego zaufania 
profesjonalistę. Załoga pod okiem skippera uczestniczy w prowadzeniu i obsłudze jachtu. Doświadczenie 
nie jest konieczne. Początkujący odkryją uroki pływania a wprawni żeglarze poczują emocje.  
 
W czasie rejsu jacht służy do przemieszczania się z miejsca na miejsce. Tam gotujemy, śpimy, bawimy się 
i odpoczywamy. Codziennie odwiedzamy nowe miejsca i nocujemy w innym porcie. Jest czas na 
zwiedzanie, kąpiele, poznawanie obyczajów i kuchni danego regionu. 
 
Pakując bagaż na rejs należy pamiętać o kilku sprawach. 
Najlepiej spakować się w miękką torbę – będzie łatwiej ułożyć ją w kabinie na jachcie. Oprócz typowo 
letnich rzeczy jak: klapki, buty do wody, kostium kąpielowy, bawełniane, oddychające koszulki, tenisówki, 
itp. trzeba zabrać również rzeczy na niepogodę.  
 
Na wodzie warunki szybko się zmieniają, więc nieprzemakalna kurtka, cieplejszy sweter, śpiwór czy długie 
spodnie mogą się przydać. Bezwzględnie nie można zapomnieć o okularach przeciwsłonecznych, czapce, 
kremie z filtrem. 
 
Wszystkie jachty wyposażone są w środki bezpieczeństwa, kamizelki ratunkowe, radiostację. Nad całością 
rejsu czuwa skipper, który na bieżąco sprawdza pogodę. Kapitan nie tylko prowadzi jacht, ale dba o dobre 
samopoczucie załogi, co sprawia, że żeglowanie to znakomity pomysł na wypoczynek. 
 

Zapraszamy na jachty! Załoga Yachtica Charter. 
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