il dolce far niente!
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• Urocze i malownicze
zatoki Majorki wiosną
2019!
• Rejs komfortowym
jachtem połączony z
Tango Argentino
• Atrakcyjna trasa rejsu
• Wspaniałe doznania
żeglarskie
• Cudowne wakacje
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• Elastyczny program

turystyczny
• Idea “il dolce far niente”
czyli słodkie robienie nic

Leszek & Magdalena zapraszają na TangoYachting
Majorka 1-8 czerwca 2019

Oferujemy w cenie
• Wakacyjny rejs luksusowym jachtem we wspaniałej atmosferze
• Opiekę Skippera
• Energetyczne Kobiece Tango Argentino 3 dni po 2h praktyki przy restauracjach portowych, w
lagunach lub na plaży, w zależności od pogody i dostępności “parkietu”
• Wspaniałe doznania żeglarskie, interesujący plan rejsu, kąpiele w morzu, pogodna atmosfera,
wakacyjny relaks, popołudniowe/wieczorne przybijanie do marin lub na kotwicowiska w zatokach
urokliwych wysp
• Kameralne grono - Magda i Leszek oraz 6 Kobiet, co gwarantuje swobodę, komfort oraz dobrą
energię grupy podczas rejsu jak i doskonaleniu Tango

Zapewniamy w cenie
• Zakwaterowanie na wygodnym jachcie 8 osobowym w kajutach 2 osobowych
• Wyżywienie na jachcie - zdrowe, wegetariańskie posiłki, które załoga wspólnie przygotowuje na
jachcie wg planu dnia z poczynionych wspólnie zakupów spożywczych z części pieniędzy zawartych
w cenie za rejs.
• Opłaty portowe, paliwo i wodę do jachtu
• Pościel na jachcie, ręczniki, sprzątanie końcowe
• Ubezpieczenie OC
• Bezpieczne i luksusowe warunki wakacyjnego relaksu na jachcie - doświadczenie żeglarskie nie jest
konieczne

Opis jachtu:
• Bavaria 46C z 2016 roku
• Ilość kajut: 4+kuchnia w pełni wyposażona
• Ilość toalet i pryszniców: 3

Kajuta 1

Kajuta 4

Kajuta 2
rezerwacja

Kajuta 3

Wstępny plan rejsu:
1.06.19 - wylot z Berlina, przylot do Palmy popołudniem,
zaprowiantowanie, nocleg na jachcie w marinie
02.06.19 - wypłynięcie w rejs przed południem
7.06.16 - powrót do mariny w godz. popołudniowych
8.06.19 - wylot z Palmy do Berlina w godzinach
przedpołudniowych
Wstępna trasa:
Palma, południowe wybrzeże Majorki, Palma

We własnym zakresie:
• Dojazd do lotniska i dolot na Majorkę
• Przejazd Taxi z lotniska Palma do mariny: około 20 EUR taxi/4 osoby/jedną stronę
• Dodatkowe wizyty w restauracjach (jeśli wystąpią)
• Alkohol
• Bilet lotniczy - pomagamy z zakupie - cena na dzień 2.10.2018 Berlin-Palma-Berlin liniami EasyJet:
około 260 PLN/os bez bagażu check-in (trzeba go dodać oddzielnie)

Cena za pakiet:
• 2 460,00 PLN/osobę - miejsce na jachcie w kajucie dwuosobowej z łóżkiem podwójnym
• 120,00 PLN/osobę/dzień - składka na wyżywienie, paliwo, wodę, prąd, opłaty portowe, pościel
• Łącznie: 3 300,00 PLN/osobę (+ koszt biletów lotniczych) w kajucie z łóżkiem podwójnym
• Cena zawiera wakacyjny pakiet żeglarstwa, wyżywienia, wypoczynku i doskonalenia Tango, jak
przedstawiono powyżej

Zgłoszenia:
• ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA do 6 osób + Magdalena i Leszek!
• DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ PIERWSZA WPŁATA W WYSOKOŚCI: 1 600,00 PLN,
która stanowi bezzwrotną kwotę rezerwacji jachtu. Nr konta poniżej.
• Kolejna płatność: 1 700,00 PLN/osoby do 31 marca 2019r.
• Kontakt: Leszek Siennicki: T: 609 066 707, leszek.siennicki@gmail.com

WAŻNE INFORMACJE

• O uczestnictwie w rejsie decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń na adres e-mail:
leszek.siennicki@gmail.com. ze wskazaniem wybranej przez siebie kabiny na jachcie. Wówczas
Zgłaszający otrzymuje zwrotnie potwierdzenie rezerwacji i w ciągu 3 dni dokonuje wpłaty kwoty
rezerwacyjnej wysokości 1600,00 PLN. Uwaga! Wpłata jest potwierdzeniem udziału w rejsie. Brak
wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia udziału w rejsie.
• Przesyłając zgłoszenie proszę podać w treści e-maila numer wybranej przez siebie kajuty jako
zakwaterowanie podczas rejsu. Kajuty są dwuosobowe, z podwójnym łóżkiem lub jedna kajuta z
łóżkiem piętrowym.
• W przypadku braku kompletu załogi organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rejsu. W
takim przypadku całość wpłat za rejs zostanie zwrócona. Jako ostateczny termin zgłoszenia ustala się
30 listopada 2018.
• Odwołanie rejsu nastąpić może z przyczyn niezależnych od organizatora, przy braku kompletu
załogi lub braku dostępności jachtu do czarteru.
• 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 z katalogu
aktualnie dostępnych ofert armatorów.
• 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.
• Wpłatę zaliczki rezerwującej udział w rejsie należy dokonać na konto bankowe:
Leszek Siennicki BLACKTORQUE
BZ WBK S.A. nr konta: 93 1090 1463 0000 0001 0277 1894
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko Tango Yachting Majorka 2019.
• Jako organizatorzy kolejnej już wyprawy dokładamy wszelkich starań by…
WASZE WAKACJE BYŁY OBŁĘDNIE CUDOWNYM PRZEŻYCIEM :-)
Leszek & Magda

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

