il dolce far niente!

•RAJ NA ZIEMI POLINEZJA
FRANCUSKA!

• Rejs JACHTEM POMIĘDZY RAJSKIMI
WYSPAMI SZCZĘŚLIWYMI

• żeglarstwo, nurkowanie, TANIEC
• nocleg na jachcie w marinach
LUB LAGUNACH BAJKOWYCH WYSP

• ZWIEDZANIE, TANIEC, LOKALNA
•
•
•
•
•
•

KULTURA
WYGODNY I NOWY JACHT
DOSKONAŁA KUCHNIA WEGE
REJS W ENERGII ZEN - TU I TERAZ
Gwarancja wspaniałej pogody!
Niezapomniana przygoda ŻYCIA!
Ilość miejsc ograniczona -TYLKO
3 PARY!!

Leszek & Magda
zapraszają na
WYSPY SZCZĘŚLIWE!
POLINEZJA FRANCUSKA,
25 czerwca - 9 lipca
2018r,

Zapewniamy w cenie
• Zakwaterowanie na wygodnym
jachcie oceanis 41 z 2017r w
kajutach 2 osobowych.
• Opiekę Skippera - Leszek :-)
• Wyżywienie na jachcie - posiłki
załoga wspólnie przygotowuje na
jachcie wg planu dnia z
poczynionych wspólnie zakupów
spożywczych z części pieniędzy
zawartych w cenie za rejs. W
przypadku wyczerpania tej puli
(co się jeszcze nie zdarzyło)
solidarnie załoga dokłada środki
do puli.
• Opłaty portowe, opłaty celne,
paliwo do jachtu, wodę
• Pościel na jachcie, ręczniki,
sprzątanie końcowe
• Ubezpieczenie OC

dodatkowo otrzymujesz
• wspaniałą, obecną i świadomą
załogę podczas wakacji marzeń
• Codzienną żeglugę w zasięgu
wzroku cudownych wysp i lagun
Polinezji
• Zwiedzanie wysp, poznanie lokalnej
kultury wg własnego programu,
który wspólnie ustalimy
• możliwe atrakcje - płatne
indywidualnie dodatkowo - np.
Lagoonarium (pływanie z
rekinami, płaszczkami i żółwiami),
zwiedzanie farmy hodowli pereł,
zwiedzanie plantacji wanilii,
wycieczki po wyspach z lokalnym
przewodnikiem itd
• Bezpieczne i luksusowe warunki
wakacyjnego relaksu na jachcie doświadczenie nie jest konieczne

Opis jachtu:
• jacht Oceanis 41 z 2017r,
• 3 kajuty, salon z kuchnią z
wyposażeniem, wygodny pokład
kąpielowy
• Ilość toalet i pryszniców: 2
• Długość/szerokość: 12,43m/4,20m
• Wentylatory kabin, DVD, MP3
• Ponton z silnikiem
• Zbiornik wody/paliwa: 570l/200l

Kajuta 2
Kajuta 3

Kajuta 1
rezerwacja

Przykładowa trasa rejsu:
• Raiatea marina uturoa - Huahine (Fare village) - HUAHINE (AVEA BAY) - Raiatea

(Haamene bay) - Bora Bora (motu tupau oraz matu taoere) - Maupiti - Bora Bora (yacht club) - Tahaa (ANAPA farm) - TAHAA (APU bay) - Raiatea marina
uturoa

• Trasę możemy modyfikować sobie sami w zależności od chęci oraz planu
zwiedzania wysp lub pozostania dłużej w dowolnym miejscu

Podróż:
• Na Polinezję francuską można polecieć na wschód lub na zachód,
•

•
•
•

połączenie na zachód przez USA jest korzystniejsze cenowo (bywa od 4500PLN
do 8500PLN i więcej)
Można szukać połączenia
lotniczego na Tahiti i osobno dolot
na wyspę raiatea gdzie oczekuje nasz
jacht lub szukać bezpośrednio lotu
na raiatea
Jacht oddany będzie do naszej
dyspozycji 25 czerwca o godz. 13:00
zaś zwalniamy go 9 lipca 2018 o godz
9:00. w tym samym porcie
Lot przez USA wymaga wizy
amerykańskiej
Koniecznie należy posiadać ważny
paszport minimum na 6 miesięcy od
daty wylotu

Cena za pakiet:

We własnym zakresie:

• 13 500,00 PLN/osoba (bez
biletu lotniczego)
• Cena zawiera wakacyjny
pakiet zakwaterowania
żeglarstwa, wyżywienia i
bycia w cudownych
okolicznościach polinezji
oraz towarzystwie
wyjątkowej załogi

• Bilet lotniczy na polinezję
• Dodatkowe wizyty w
restauracjach (jeśli wystąpią)
• Alkohol, zwiedzanie wysp
wynajętym samochodem,
usługa przewodnika (jeśli
wystąpią)
• bilety wstępu do lagoonarium,
plantacja wanilii, inne
• Przejazd z lotniska do mariny
oraz powrót

Zgłoszenia:
• POZOSTAŁY MIEJSCA
TYLKO DLA 4 osób!
• DECYDUJE KOLEJNOŚĆ
ZGŁOSZEŃ wysyłanych
na ADRES:
leszek.siennicki@gmail
.com oraz pierwsza
WPŁATA, która
stanowi bezzwrotną
kwotę rezerwacji
jachtu. Nr konta
poniżej.
• Po zgłoszeniu
otrzymacie
potwierdzenie
udziału w rejsie oraz
dane do pierwszej
wpłaty wysokości
4000,00 PLN. Kolejna
część zapłaty: 5000,00
PLN do 31 marca 2018,
oraz 4500,00 PLN do 31
maja 2018.

ważne informacje

• Przesyłając zgłoszenie podajemy w treści e-maila również numer wybranej
przez siebie kajuty jako zakwaterowanie podczas rejsu. Każda kajuta jest
dwuosobowa, z podwójnym łóżkiem.
• W przypadku braku kompletu załogi organizator zastrzega sobie możliwość
odwołania rejsu. W takim przypadku całość wpłat za rejs zostanie zwrócona.
• Odwołanie rejsu nastąpić może z przyczyn niezależnych od organizatora,
przy braku kompletu załogi lub innych nieprzewidzianych okoliczności
• Wartość oferty nie obejmuje ceny za bilet lotniczy. Bilety należy zakupić
samodzielnie JEDNAKŻE po uprzedniej informacji organizatora o
skompletowaniu całej załogi, co stanowi warunek odbycia się rejsu.
• W chwili skompletowania załogi przesłana zostanie informacja do
uczestników o możliwości zakupu biletów lotniczych. W tym samym momencie
wyczarterowany zostanie jacht na rejs.
• Czarter jachtu odbywa się od 25 czerwca godz.12:00 2018r do 9 lipca 2018 r.
godz.9:00.
• Podczas rejsu wszyscy uczestnicy stanowią załogę, stąd biorą udział przy
organizacji posiłków na jachcie czy też prostych czynnościach podczas żeglugi
pod okiem kapitana, co stanowi bardzo przyjemny proces integracji grupy.
• w przypadku gdyby uczestnik nie mógł wziąć udziału w rejsie wówczas kwota
jego wpłaty może zostać zwrócona jedynie pod warunkiem, że miejsce to zajmie
ktoś z listy rezerwowej, jeśli takowa się stworzy.
• W przypadku gdyby uczestnik nie mógł wziąć udziału w rejsie, a lista osób
rezerwowych byłaby pusta, wówczas suma kwot wpłaty nie podlega zwrotowi.
Uczestnik może odsprzedać w zastępstwie osobom trzecim udziału w rejsie po
wcześniejszym zaakceptowaniu tych osób przez organizatora. w miarę
możliwości organizator wesprze w ww poszukiwaniach osób trzecich.
• Wpłatę rezerwacyjną za udział w rejsie należy dokonać na konto bankowe:
blacktorque Leszek Siennicki
BZ WBK S.A. nr konta: 93 1090 1463 0000 0001 0277 1894
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko polinezja 2018
• Jako organizatorzy kolejnej już wyprawy dokładamy wszelkich starań by…
WASZE WAKACJE BYŁY OBŁĘDNIE CUDOWNYM PRZEŻYCIEM :-)
Leszek & Magda

