
Business Sailing Week 2019  

Zážitok, na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 



Úplne iný pohľad na ostrovy severnej 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 2019 a bude vyhľadávaným relaxom aj pre ďalšie ročníky. 
 
Termín prenájmu: 1.6. – 8.6. 2019 
 
Termín preteku: 1.6. – 6.6. 2019 
 
Miesto: Marina Hramina, Murter, Chorvátsko 
 
Lode: Bavaria C 41 (rok výroby: 2016-17) 
  
Trasa: Ostrovy severnej Dalmácie 
 
Cena: 4.990,- EUR all inclusive 1 loď pre 6 osôb   
 
Kapacita lodí:  Bavaria C 41 - 6 osôb v 3 kajutách po 2 osoby + 1 osoba v 
  salone (max. 7 osôb) 
 
 
Služby: ALL INCLUSIVE 
 



Úplne iný pohľad na ostrovy severnej Dalmácie 

Cena obsahuje:   
• nájom lode s kompletným vybavením 
• pomocný  gumený čln s prívesným motorom vrátane 

spotrebovaného benzínu (podľa záujmu) 
• poistenie lode 
• pohonné hmoty spotrebované počas celej plavby 
• poplatky za všetky kotvenia 
• úvodný a záverečný drink 
• raňajky v reštauráciach počas celej akcie 
• večere v reštauráciach počas celej akcie 
• čistenie lode 
• pobytovú daň pre všetkých účastníkov 
• regatové tričko NAUTICA s logom preteku 
• spomienkový predmet pre každého účastníka 
• parkovanie 2 aut v marine na 1 loď 
• organizáciu regaty 

 
Cena neobsahuje:  
• dopravu osôb do Hraminy a späť 
• individuálne cestovné poistenie osôb 
• vratnú kauciu 2.040,- EUR alebo 145,- EUR poistenie 

kaucie + 160,- EUR vratných 
• Genaker 140,- EUR (nepovinné, podľa záujmu) 
• dobrú náladu  



Úplne iný pohľad na ostrovy severnej Dalmácie 

Lode:  
disponujeme 12 loďami Bavaria C 41, rok 
výroby 2016-17, jedná sa o športovo 
turistické lode charterovej kategórie ľahko 
ovládateľná loď vhodná aj pre menej 
početné posádky. 
 
Všetkých 12 lodí je 100% identických.  
Lode sú kompletne vybavené pre pohodlie 
posádky (celá výbava je v priloženom 
prospekte) 



Trasa a program: 

1.6.2019 
od 15:00  príjazd do mariny Hramina na  
 ostrove Murter, uvítací drink, 
 základné informácie a nalodenie sa 
 na jednotlivé lode 
19:00  večera v reštaurácii  Butina 
 v marine Hramina, uvítacia party 
 a oficiálne otvorenie regaty 
2.6.2019 
od 9:00 do 10:00 raňajky v reštaurácii  
  Butina v marine Kaštela 
po 10:00  vyplávanie a štart prvej etapy 
 smerom na ostrovy Kornati 
17:00 kotvenie na ostrove Žakan na móle 
 reštaurácie Žakan  
19:00 večera v reštaurácii Žakan,   
 vyhlásenie priebežných výsledkov 
 individuálny  program 
 



Trasa a program: 

3.6.2019  
od 9:00 do 10:00  raňajky v reštaurácii Žakan, 
  ostrov Žakan, Kornati 
po 10:00 vyplávanie a štart druhej etapy 
 smerom na ostrov Žut do ACI mariny 
 Žut  
17:00 kotvenie v ACI marine Žut na ostrove 
 Žut  
19:00  večera v reštaurácii Fešta, vyhlásenie 
 priebežných výsledkov 
 individuálny program. 
4.6.2019  
od 9:00 do 10:00  raňajky v reštaurácii Fešta, 
  ostrov Žut 
po 10:00 vyplávanie a štart tretej etapy smerom 
 na ostrov Dugi otok mesto Sali 
17:00 kotvenie na mestskom móle v Sali na 
 ostrove Dugi otok 
19:00  gril party v reštaurácii Spageritimo, 
 vyhlásenie priebežných výsledkov  
 individuálny program. 



Trasa a program: 

5.6.2019  
od 9:00 do 10:00 raňajky v reštaurácii 
  Spageritimo, Sali na 
  ostrove Dugi otok 
po 10:00  vyplávanie a štart štvrtej etapy 
 smerom do domovskej mariny 
 Hramina na ostrove Murter 
17:00 kotvenie v domovskej marine 
 Hramina   
19:00 večera v reštaurácii Butina, 
 party a slávnostné vyhlásenie  
 výsledkov  regaty Slovak 
 Business Week 2019 
  
6.6.2019  
 vylodenie sa, odchod do SR 
  
 alebo možnosť pokračovať v 
 rekreačnom jachtingu  
7.6.2019  voľný deň na jachte 
8.6.2019  do 9:00 vylodenie 

  
   
  

 



S pozdravom First Yachting team 

MAŠA International, s.r.o. 

Namestie SNP 8,  

974  01 Banska Bystrica 

Slovakia 

 

tel. : +421 902 933 823 

mail : michal@firstyachting.eu 

web : www.firstyachting.eu 

 

Zážitok na ktorý sa tak ľahko nezabúda... 
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