CENNÍK 2023
pre zážitkové plavby s posádkou

RELAX CESTA
BÁZA: Marina Baotić
BÁZA: Marina Kaštela

GPS: 43°31’03.1″N 16°13’55.6″E
GPS: 43°32’47.5″N 16°24’14.5″E

Lode*

1.4.-13.5.

13.5.-24.6.

24.6.-19.8.

19.8.-23.9.

23.9.-28.10.

OCEANIS 55 ‘ANTIOPA’ (max. 8 osôb + skipper)

8 890 €

12 890 €

13 890 €

12 890 €

8 890 €

OCEANIS 58 ‘QUEEN AXIERA’ (max. 8 osôb + skipper)

7 890 €

11 890 €

12 890 €

11 890 €

7 890 €

SABA 50 ‘PRINCESS APHRODITE’ (max. 11 osôb + skipper)

11 890 €

19 890 €

22 890 €

19 890 €

11 890 €

SABA 50 ‘ROYAL CRACOW’ (max. 11 osôb + skipper)

11 890 €

19 890 €

22 890 €

19 890 €

11 890 €

BALÍČEK RELAX CESTA**:
1

START/FINISH
7,8

D
 eň 1 (Sobota) – [Kaštela/Trogir - Lonely Paradise]
– Check in a registrácia v Marina Kaštela/Baotić, odchod Kaštela/
1

Trogir najneskôr o 14:00. Večera v Lonely Paradise konoba (alebo
Šišmiš) na ostrove Šolta. Približná vzdialenosť 3,5 hodiny.
2

6

D
 eň 2 (Nedeľa) – [Lonely Paradise - Palmižana bay]
– Užívať si plavbu. Večera v Zori, Toti elebo Meneghello na ostrove

2

Pakleni Otoci. Približná vzdialenosť 2,5 hodiny.
3

3

5

D
 eň 3 (Pondelok) – [Palmižana bay - Milna]

4

– Užívať si zátoku Palmižana and mesto Hvar. Večera v Konobe
Lambik na Hvare. Približná vzdialenosť 2 hodiny.
4

D
 eň 4 (Utorok) – [Milna - Ščedro]
– Užívať si zátoku Milna. Snack a vínka v Svetej Nedjelje. Večera v

7

5

Hvar. Približná vzdialenosť 5 hodín.
6

Reštaurácia na pevnine. Približná vzdialenosť 4 hodiny.

D
 eň 5 (Streda) – [Ščedro - Pokrivenik]
– Plavba a skúmanie skrytých zátok. Dinner at Konoba Timun at

D
 eň 6 (Štvrtok) – [Pokrivenik - Uvala Luka]
– Plavba a skúmanie skrytých zátok. Večera v Reštaurácii Rojen na
Brači. Približná vzdialenosť 2,5 hodiny.

D
 eň 7 (Piatok) – [Uvala Luka - Kaštela/Trogir]
– Plavba späť do Marina Kaštela/Baotić a večera v Bimbiane/

Rato’s grill na ostrove Ščedro. Približná vzdialenosť 2 hodiny.

8

D
 eň 8 (Sobota) – [Kaštela/Trogir - Kaštela/Trogir]
– Check out do 8:30 v Marina Kaštela/Baotić.

Každodenný program – plavba na plachtách (závisí od počasia) , chytanie rýb,
hranie sa s vodnými hračkami, plávanie/šnorchlovanie v kryštálovo čistých zátokách
(závisí od počasia) a exkluzívne masáže.

Balíček Relax cesta zahŕňa v sebe max. 8 masáží/ deň, počas 7 dní. Jedna masáž trvá 60 minút. Zákazníci si môžu vybrať z týchto masáží: Acupressure s masážou, Športová masáž, Breussova masáž, Relaxačná a
Anti-stresová masáž, Mäkké techniky a Myofascial masáž, Bambusová masáž, Ručná lymfodrenáž, Masáž proti celulitíde, Medová detoxikačná masáž, Reflexná masáž chrtbite, Masáž horúcimi kameňmi, Masáž so
zábalom. Iný typ masáží, mäkké a relaxačné techniky môžete osobne prediskutovať s našim fyzioterapeutom na palube. Pomôže vám nielen relaxovať počas výletu, ale tiež sa pokúsi pomôcť s vašimi problémami
týkajúcimi sa Vášho tela. Preto rozširujeme naše služby o špeciálne cvičenia ako napr. Dornova metóda, Stabilizácia a mobilizácia telesného systému (SM System), Stretchové Cvičenie na upevnenie pozície tela a
základné pozície jogy.
Táto konkrétna Relax zážitková plavba je jednou z mnohých možností, ktoré ponúkame našim zákazníkom. V závislosti od preferencií zákazníka ponúkame kratšie alebo dlhšie Relax trasy. Ak sa
rozhodnete pre individuálny plán, odporúčame vám osobnú schôdzku alebo videokonferenciu (Facetime / Skype / Viber / Whatsapp) a pripravíme Vám jedinečnú Relax zážitkovú plavbu, ktorá bude
pre Vás ušitá priamo na mieru.
*

Ceny obsahujú už v sebe služby Skippera, certifikovaného Fyzioterapeuta a Luxury package.

** 	Podľa poveternostných podmienok si vyhradzujeme právo upraviť Relax cestu pre bezpečnosť
posádky.
***	
Ceny zahŕňajú APA 2.000 EUR (Antiopa, Queen Axiera) a APA 3.000 EUR (Princess Aphrodite,
Royal Cracow). Ak zákazník minie viac peňazí na večere a ochutnávku vína ako je stanovená
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suma APA, zákazník si dobíje kredit APA u Skippera.
****	
Advance Provisioning Allowance (APA) - predstavuje finančný fond, ktorý slúži na pokrytie nákladov vyžiadaných nadštandardných služieb, poplatkov spojených s kotvením v prístavoch, na
múringoch a bójkach, motorovej nafty a paliva do sprievodného člna ak sa minie nádrž, nákladov na telefonovanie, odmien posádky, prípadných bonusov a špecifických požiadaviek hostí na
potraviny a nápoje atď.
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