
Rejs morski 

Karaiby  

„Zostań Piratem na Karaibach” 

Termin: 30 styczeń 2010-13 luty 2010 

 

Żeglowanie po Karaibach to niezapomniana przygoda. Wspaniałe warunki żeglarskie zapewnione są 

przez stałe wiatry – pasaty. 

Ponadto kiedy w Polsce szaleje mroźna zima, Ty na Karaibach będziesz opalać się i pływać (średnia 

temperatura to ok. 27 stopni Celsjusza). 

Podczas rejsu zobaczysz miejsca ze znanych filmów (m.in. „Piraci z Karaibów”), odkryjesz 

niesamowite miejsca (np. dymiące wulkany, przepiękne plaże), poznasz miejscową kulturę i kuchnię 

(świeże owoce morza, prawdziwy rum z trzciny cukrowej podawany pod różnymi postaciami). 

Tuż pod powierzchnią wody będziesz podziwiać przepiękne rafy koralowe. 

Załogę stanowią osoby w wieku od 25 do 43 lat.  

Obszar żeglowania: Małe Antyle - Wyspy Zawietrzne 

Planowana trasa: Martynika - St. Lucia - St. Vincent i Grenadyny - Grenada - Barbados - Martynika 

Waluta: dolary amerykańskie, dolary wschodniokaraibskie, euro (Martynika, Gwadelupa) 

Czas trwania: 14 dni 

Jacht: Cyclades 43.4 

Transport: samolot – sugerowany lot to:  

30.01.2010: Paryż lot o 11:40 – Martynika (lotnisko: Fort de France) 

13.02.2010: Martynika lot 17:30 – Paryż (przylot 14.02.2010) 

Linie lotnicze: www.aircaraibes.com 

Z lotniska wynajętym busem dojeżdżamy do portu Le Marin. 

Cena: 

I transza do 15.10.2009 – 1550,00 PLN 

II transza do 10.12.2009 – 1500,00 PLN 

III wpłata: na miejscu w porcie 420 Euro (w części do zwrotu – zawiera m.in. kaucję za jacht) 

Dodatkowy koszt: koszt biletów lotniczych na Martynikę (w tej chwili lot z Paryża na Martynikę 

kształtuje się w granicach 2500,00 PLN – może jeszcze ulec zmianie na naszą korzyść). 

Cena zawiera: koję na jachcie, wyżywienie, udział w kasie jachtowej (opłaty portowe, paliwo, 

zaprowiantowanie, opłaty celne itp.), ubezpieczenie NNW/ KL, usługi skippera, transport z lotniska do portu i 

z powrotem. 

Rejs organizowany jest przez osoby prywatne. Cena nie zawiera żadnych marży.  

Nie znajdziesz nigdzie takiej ceny za 14 dni! 

Jesteś gotowy przeżyć niesamowitą przygodę?!?!! 

Liczba miejsc – ograniczona!! 

Kontakt: 

Barbara Byrka – tel. 691 955 194, e-mail: barbara.byrka@gmail.com 

http://www.aircaraibes.com/

