
 International Cup 2017  

Zážitok, na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 



Úplne iný pohľad na ostrovy strednej Dalmácie 

Vybrali sme pre Vás miesta, ktoré sú perličkami na dlhom zozname úžastných 
miest v Chorvátsku. Destinácie Vás dostanú svojou atmosférou a dlho zostanú 
vo Vašom srdci. Sme presvedčení, že táto prestížna akcia nezostane len pri 
ročníku 2017 a bude vyhľadávaným relaxom aj pre ďalšie ročníky. 
 
Termín prenájmu: 16.9. – 23.9.2017 
 
Termín preteku: 18.9. – 22.9.2017 
 
Miesto:  Marina Kaštela, Split, Chorvátsko 
 
Lode:  Beneteau First 45 
 
Trasa:  Ostrovy strednej Dalmácie 
 
Cena:  Je stanovená v rozpise podľa rozsahu objednaných   
  služieb    
 
Kapacita lodí: 6 osôb v 3 kajutách po 2 osoby + 1 kapitán (max. 8 osôb) 
 
 
Služby: ALL INCLUSIVE 
 



Úplne iný pohľad na ostrovy strednej Dalmácie 

Cena podľa dohody obsahuje:   
nájom lode s kompletným vybavením, služby 
profesionálneho kapitána, pomocný  gumený čln 
s prívesným motorom vrátane spotrebovaného 
benzínu, poistenie lode, pohonné hmoty spotrebované 
počas celej plavby, poplatky za všetky kotvenia, úvodný 
uvítací drink, raňajky v reštauráciach počas celej akcie, 
večere v reštauráciach počas celej akcie,  čistenie lode 
po vylodení, pobytovú daň pre všetkých účastníkov 
regatové tričko GANT s logom preteku a spomienkový 
predmet pre každého účastníka 
 
Cena neobsahuje:  
dopravu osôb do Kaštely a späť, individuálne cestovné 
poistenie osôb a dobrú náladu  



Úplne iný pohľad na ostrovy strednej Dalmácie 

Lode:  
disponujeme 14 loďami Beneteau First 45, 
jedná sa o luxusné športovo turistické lode 
vyššej charterovej kategórie.  
 
Všetkých 14 lodí je 100% identických.  
Lode sú kompletne vybavené pre pohodlie 
posádky (celá výbava je v priloženom prospekte) 



Trasa a program: 

16.9. po 14:00  možnosť predčasného nalodenia 
 
17.9.   tréningovo - rekreačný deň na jachte 
 
18.9. od 8:00  príjazd do maríny Kaštela, uvítací drink,  
   základné informácie a nalodenie sa na  
   jednotlivé lode 
 od 9:00  tréningový deň 
 19:00   večera v reštaurácii Binbijana v maríne Kaštela, 
   uvítacia party a oficiálne otvorenie DELTECH 
   International Cup 2017 
 
19.9.   od 9:00 do 10:00 raňajky v reštaurácii Binbijana v marine Kaštela 
 po 10:00  vyplávanie a štart prvej etapy smerom na  
   ostrov Hvar do mesta Stari Grad, 
   po prejazde cieľa možnosť kotvenia a kúpania  
   v zátoke (podľa počasia) 
 17:00  kotvenie na ostrove Hvar v meste Stari Grad  
   na mestskom móle  
 19:00  večera v reštaurácii Pinetta, individuálny  
   program 
 Zážitok na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 



Trasa a program: 

20.9. od 9:00 do 10:00  raňajky v reštaurácii Pinetta, Hvar, StariGrad 
 po 10:00  vyplávanie a štart druhej etapy smerom  
   na Paklene ostrovy do ACI mariny Palmižana,  
   po prejazde cieľa možnosť kotvenia a kúpania 
   v zátoke (podľa počasia)  
 17:00  kotvenie v ACI marine Palmižana na Paklenych 
   ostrovoch  

 19:00   večera v reštaurácii Meneghello, (individuálny 
   program) možnosť návštevy historického  
   mesta Hvar na ostrove Hvar vodným taxíkom 
   (plavba cca 10 minút) 
     

 

 

Zážitok na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 



Trasa a program: 

 
21.9. od 9:00 do 10:00  raňajky v reštaurácii Meneghello, Palmižana  
   na Paklenych ostrovoch 
 po 10:00  vyplávanie a štart tretej etapy smerom  
   na ostrov Brač do mariny Milna,  
   po prejazde cieľa možnosť kotvenia a kúpania 
   v zátoke (podľa počasia)  

 17:00  kotvenie na ostrove Brač v meste Milna  
   v marine Yacht Club Milna 
 19:00   večera v reštaurácii Osteria - Bretia,  
   individuálny program   

 

Zážitok na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 



Trasa a program: 

22.9. od 9:00 do 10:00  raňajky v reštaurácii Osteria - Bretia, na  
   ostrove Brač v meste Milna 
 po 10:00  vyplávanie a štart štvrtej etapy smerom  
   do domovskej mariny Kaštela,  
   po prejazde cieľa možnosť kotvenia a  
   kúpania v zátoke (podľa počasia)  
 17:00  kotvenie v domovskej marine Kaštela   

 19:00  večera v reštaurácii Binbijana, party  
   slávnostné vyhlásenie výsledkov akcie  
   DELTECH International Cup 2017 
  

23.9. do 10:00 vylodenie sa, odchod do SR 

 
  
     

 
Zážitok na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 



S pozdravom                                & First Yachting team 

MAŠA International, s.r.o. 

Namestie SNP 8,  

974  01 Banska Bystrica 

Slovakia 

One design fleet in Marina Kaštela 

tel. : +421 902 933 823 

mail : michal@firstyachting.eu 

web : www.firstyachting.eu 

 

Zážitok na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 
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