OFERTA STARTU
W REGATACH

O REGATACH
Żeglarski Puchar Trójmiasta to wydarzenie, które otwiera sezon żeglarski na wodzie.
Regaty odbywają się w trzech najważniejszych ośrodkach żeglarskich Trójmiasta – w
2018 w kolejności Marina Gdynia, Sopot i Gdańsk.
Żeglarski Puchar Trójmiasta to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz
regatowy i każdego roku gromadzi około 80 załóg i nawet do 500 uczestników.
Trzydniowe regaty to prawdziwe święto żeglarstwa i wyjątkowe spotkanie na wodzie w
pięknej scenerii trójmiejskich marin.
Honorowy Patronat nad Żeglarskim Pucharem Trójmiasta objął Polski Związek
Żeglarski. Organizatorem regat jest Pomorski Związek Żeglarski.
Dołącz do załogi żeglarskiej Legii Warszawa i wystartuj w regatach!

ŻEGLUJ POD BANDERĄ LEGII !
Udział załogi w Żeglarskim Pucharze Trójmiasta to doskonała okazja do połączenia
dobrej zabawy i nauki żeglowania podczas regatowego weekendu w Trójmieście
z wsparciem Sekcji Żeglarskiej i okazją do przeżycia niezapomnianych wrażeń na
wodzie!
Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę zawierającą m.in. czarter jachtu z
profesjonalnym skipperem, trening przed regatami oraz noclegi, wyżywienie i
udział w wydarzeniach towarzyszących regatom.
Do startu w regatach nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie.

PROGRAM WYDARZENIA
W 2018 roku regaty odbędą się w dniach od 25 do 27 maja.
25 maja 2018 (piątek) - Gdynia
otwarcie Biura Regat
trening dla zawodników
odprawa dla sterników
26 maja 2018 (sobota) - Sopot
wyścigi Gdynia - Sopot
impreza żeglarska dla załóg i gości
27 maja 2018 (niedziela) - Gdańsk
wyścigi Sopot - Gdańsk
ceremonia wręczenia nagród i zakończenia regat ok. Godziny 16:00.

JACHT S/Y PORFAVOR - Dufour 40E
Ekskluzywny jacht sportowo turystyczny morski o długości kadłuba 12,2 m, idealny
do bezpiecznej żeglugi załogi składającej się z 12 osób (11 + Skipper).
Pod pokładem znajdują się 3 kabiny, 8 koi.
Wyposażenie: zestawy żagli turystycznych i regatowych, silnik stacjonarny 55KM,
system AIS, Autopilot, Echosonda, Plotter GPS, Log/prędkościomierz, Navtex, Radar,
Radio VHF, pełny węzeł sanitarny (2 toalety, prysznic, umywalka, zlew), kuchenka
gazowa z piekarnikiem, lodówka i zamrażarka, środki bezpieczeństwa: kamizelki
asekuracyjne, pasy ratunkowe, pasy bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, środki
pirotechniczne do wzywania pomocy, tratwa, ponton + dodatkowy silnik zaburtowy.

Inne jednostki:
Dysponujemy również pełnomorskimi
jachtami żaglowymi z floty Premium
Yachting: Delphia 47, Sun Odyssey 42
DS lub Bavaria 37

SZCZEGÓŁY I KALKULACJA OFERTY
PAKIET Z NOCLEGIEM
NA JACHCIE**

PAKIET Z NOCLEGIEM
W HOTELU*

1600 PLN / OS /
NETTO

2100 PLN / OS /
NETTO

X

X

Nocleg na jachcie

25 i 26.05. w pok. TWIN

HB

HB

Możliwość żeglugi dla 8-11 osób w zależności od wybranej jednostki

X

X

Woda na jachcie

X

X

Koszulka polo Sekcji Żeglarskiej Legii Warszawa

X

X

Bendera Legii - flaga o wymiarach 145x80 cm

X

X

Wpisowe do regat ŻEGLARSKI PUCHAR TRÓJMIASTA

X

X

Pamiątkowa statuetka potwierdzająca start pod banderą Legii (dla każdego
członka załogi)

X

X

Pakiet zdjęć załogi ze zmagań na wodzie

X

X

Impreza żeglarska w Sopocie w sobotę (dla załogi)

X

X

Ubezpieczenie NNW

X

X

własny

Własny

Pełnomorski jacht ze skipperem do wykorzystania przez cały czas trwania regat
oraz możliwość przeprowadzenia treningu w piątek.
Pokój dwuosobowy w wybranym hotelu w piątek w Gdyni i w sobotę w
Sopocie
Wyżywienie: śniadania (sob. - ndz) , kolacje (pt. - sob.)

Dojazd

* Minimalna liczba osób załogi na jachcie podczas startu: 8.
** Maksymalna liczba osób śpiących na jachcie: 6 (w kojach dwuosobowych)
Oferujemy również zakwaterowanie i wyżywienie dla osób towarzyszących żeglarzom.

JERZY MIEŃKOWSKI
e-mail:
telefon:

jurek@zeglarstwo.legia.com
+48 606 610 529

www.zeglarstwo.legia.com
Sekcja Żeglarska Legii Warszawa zarządzana jest przez Stowarzyszenie
„Akademia Żeglarska”, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23.

DO ZOBACZENIA W TRÓJMIEŚCIE!

