REJS JECHTEM
PO ZATOCE GDAŃSKIEJ
Jacht S/Y Dancing Queen

Podstawowe informacje:
Rok produkcji:
Długość kadłuba:
Szerokość kadłuba:
Powierzchnia ożaglowania:
Ilość uczestników :

2015
13,95 m
4,35 m
114,1 m2 +140 m2
1-6 osób + załoga

RAMOWY PROGRAM
Przeżyj niezwykłą morską przygodę. Zobacz Gdańsk od strony wody, a następnie popłyń pod pełnymi żaglami i poznaj bliżej
Półwysep Helski.
Jacht S/Y Dancing Queen - nowoczesny jacht Dehler 46, który idealnie łączy przyjemność i dynamikę żeglowania. To
szybka, a jednocześnie komfortowa jednostka o wygodnym wnętrzu typu cruiser. Do dyspozycji pasażerów są dwie lub trzy
dwuosobowe zamykane kabiny, wspólna łazienka z prysznicem, w pełni wyposażony kambuz (kuchnia jachtowa) z kuchenką,
piekarnikiem, lodówką, naczyniami i zastawą. Mesa (salon/jadalnia z systemem multimedialnym – tv/radio/głośniki – prąd 230V
dostępny tylko podczas postoju w porcie), jacht posiada ogrzewanie, ciepłą bieżącą wodę oraz wszystkie przeglądy, systemy
bezpieczeństwa i środki ratunkowe niezbędne do pełnomorskiej żeglugi.
Uczestnicy rejsu nie muszą posiadać żadnego doświadczenia żeglarskiego, ani specjalistycznego sprzętu „sztormiaków”.
Ze względu na zmienne warunki pogodowe zalecamy jednak zabranie ciepłych oraz wiatro i wodoodpornych ubrań.
Zachęcamy również do czynnego uczestnictwa w rejsie i nauki rzemiosła żeglarskiego pod okiem naszego skippera!

Na wszystkie pytania odpowie koordynator ds. żeglarskich

782 850 008

DZIEŃ 1.
10:00 – spotkanie w Przystani Cesarskiej w Gdańsku
(na terenie historycznej Stoczni Cesarskiej), odprawa ze
sternikiem, szkolenie z zasad bezpieczeństwa i obsługi urządzeń
jachtowych, zakwaterowanie.
11:00 - wypłynięcie na wody Zatoki Gdańskiej. W trakcie rejsu
zobaczymy m.in. Muzeum II Wojny Światowej i nabrzeża starego
gdańska od strony wody. Przepłyniemy także przez tereny
stoczniowe, port, po drodze miniemy Twierdzę Wisłoujście
i Westerplatte.
Podczas rejsu poczęstunek przygotowany przez jedną
z gdańskich restauracji specjalizujących się w potrawach
regionalnych.
Około 15:00 - dopłynięcie na Półwysep Helski (inaczej
Mierzeja Helska) to dla wielu raj na ziemi. Oddziela akweny
wzburzonego Bałtyku od Zatoki Gdańskiej i spokojnej Zatoki
Puckiej. Półwysep Helski to raj dla miłośników przyrody i sportu.
Zacumowanie jachtu w marinie zlokalizowanej przy porcie
rybackim w miejscowości Hel.
Czas do dyspozycji uczestników zachęcamy do zwiedzenia Helu,
popularnego i urokliwego miasteczka, które dzięki swojemu
letniskowemu charakterowi przyciąga tysiące turystów. Hel to
nie tylko piękne plaże, restauracje rybne i błogie lenistwo, ale
również szereg ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Są to
zarówno muzea, zabytki, jak i atrakcje dla najmłodszych.
Kolacja regionalna w lokalnej restauracji, gdzie będzie można
skosztować specjały ze świeżych bałtyckich ryb i lokalne trunki.
W wybrane dni tygodnia, wieczór muzyki szantowej. Nocleg na
jachcie.

DZIEŃ 2.
„Śniadanie kapitańskie” – jajecznica i kawa
przygotowana osobiście przez kapitana jachtu.
11:00 - wizyta w Fokarium Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.
Zapraszamy do udziału w treningu medycznym
połączonym z karmieniem fok.
Jest to
niesamowite przeżycie, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych.
12:00 – wypłynięcie do Gdańska
Około godziny 17:00 zakończenie rejsu.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@eccobusiness.pl

58 329 00 62

