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5 powodów dla których warto wybrać się z nami w rejs
1. Niezapomniane wakacje

Rejsy katamaranem ze słoniem na horyzoncie są wyjątkowym sposobem na spędzenie 
wakacji dla rodzin z dziećmi lub grupy znajomych w każdym wieku. Nasze rejsy 
gwarantują niezapomniane przeżycia, piękne widoki i wspaniałą zabawę. 

2. Żeglowanie na krótkich odcinkach

Rejsy planujemy w taki sposób, aby każdego dnia pokonywać krótkie odcinki. żeglujemy 
maksymalnie 2-3 godziny dziennie z przerwami, gdyż nasza oferta skierowana jest do 
rodzin z dziećmi, a nie do wytrawnych żeglarzy

3. Zawsze w zasięgu

Na naszych rejsach nie jesteś odcięty od świata, gdyż wiemy że uczestnicy rejsów lubią 
pozostawać w łączności. Pływamy na tyle blisko lądu, że cały czas pozostajesz w zasięgu 
sieci komórkowej. Na katamaranie mamy router, który umożliwia dostęp do internetu z 
zakupioną na miejscu kartą sim.

4. Doświadczenie w rejsach rodzinnych

Od wielu lat organizujemy rejsy dla rodzin z dziećmi. Oprócz doświadczonego kapitana 
może wziąć w nich udział animatorka, która organizuje zabawy dla najmłodszych. 
Dodatkowo pokład łodzi zabezpieczony jest w koło siatką o wysokości 80cm.

5. Atrakcje na wodzie i lądzie

Żeglując każdego dnia będziesz miał okazję odwiedzić nowe miejsca. Rejsy są 
wspaniałym pretekstem do obejrzenia świata z nowej perspektywy. Malownicze 
krajobrazy, wyjątkowe atrakcje i wyśmienite jedzenie to codzienność naszych wakacji.



Pływamy tylko komfortowymi jachtami

NAZWA MODEL KATAMARANU : Bali 4.6  

● rok: 2022
● długość: 47 ft
● łóżek  10
● kabin: 4+1+1
● WC / prysznic: 4
● szerokość: 25 ft
● zanurzenie: 4 ft
● silniki: 2x57 HP
● Company Blue-Lagoon

Katamaran Bali został zaprojektowany z myślą o intymności połączonej          
z komfortem. Kabiny są przytulne ze względu na ciepłe kolory oraz użyte 
wysokiej klasy materiały.

Jacht ten posiada 4 kabiny z podwójnymi kojami, każda z nich jest z własną 
toaletą. Natomiast dwie kabiny mieszczą się z pojedynczą koją. Katamaran 
ten jest rewelacyjnym hitem w swojej klasie. Wnosi charakterystyczną dla Bali 
efektywność wykorzystania przestrzeni i Open Space. Kokpit rufowy i salon 
tworzą jedną dużą część dzienną z uchylnymi drzwiami garażowymi. Z salonu 
jest bezpośredni dostęp do solidnego kokpitu przedniego, aby cieszyć się 
słońcem i orzeźwiającą morską bryzą. Przedni kokpit jest wystarczająco duży, 
aby cieszyła się nim cała rodzina –możesz cieszyć się widokiem 360 stopni     
z flybridge wyposażonego w leżaki, stół i lodówkę. 

Żeglowanie na pokładzie Bali to stuprocentowa przyjemność i wypoczynek.



POZNAJ KATAMARAN BALI 4.6

Rzut

Wnętrze



Cena zawiera:
● cały katamaran w terminie trwania rejsu,
● sprzątanie katamaranu po rejsie
● Opieka polskiego kapitana 
● podstawowe szkolenie żeglarskie i opinię stażową z rejsu,

Dodatkowo za opłatą :
● Animatorka, która organizuje zabawy dla najmłodszych.

Cena nie zawiera:
● Lotu do Grenady
● ubezpieczenia (pomagamy w zakupie polisy 

ubezpieczeniowej),
● wejściówek na dodatkowe atrakcje,
● kaucji zwrotnej,
● kasy rejsowej (ok. 160 euro/osoba).
● opiekę polskiego kapitana 

Kasa rejsowa zawiera:
● Wyżywienie na jachcie (gotujemy na jachcie ze świeżych, 

regionalnych produktów),
● opłaty portowe i paliwo do jachtu,

CENA ZA CAŁY KATAMARAN -> 29 990 euro / 2 tygodnie

24.12.2022 - 07.01.2023



odezwij się!
61 847-73-88

p.jakusz@slonnahoryzoncie.com

Nie przegap oferty


