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Cruise.BG е оторизирания агент на Sunsail за България. Моля
проверете в международния сайт на Sunsail (www.sunsail.eu) при
"Sunsail Agents"/ "Sunsail Agents Bulgaria" или отворете линка:

http://www.sunsail.eu/sunsail-agents

Илиян е в туристическата индустрия от 1992 г. Притежава
магистърска степен по международен туризъм. Специализирал е
и е работил в сферата на мениджмънта и маркетинга на хотели
и ресторанти, на туристически агенции и туроператори.
Акредитиран круиз експерт към Асоциацията на круиз
експертите, Великобритания. Завършил за скипер на ветроходни
яхти към Кралската Яхтинг Асоциация, Великобритания.
Обиколил света. Съсобственик и управител на Cruise.BG.
Повече за Илиян на:

http://www.linkedin.com/pub/iliyan-ivanov/14/6a1/567

ПРАКТИЧЕСКО ВЪВЕДЕНИЕ В ЯХТИНГА

 Само за двама участника в рамките на една седмица (на
възраст 18 и повече години)

 Подходящо за двойка, само за мъже или жени
 По програмата на Кралската Яхтинг Асоциация,

Великобритания с терминология на английски език
 Район на плаване: Йонийските острови, Гърция. Един от

най-безопасните райони за плаване в света. Без течения,
приливи и отливи, силни ветрове. Вълнение до 20-30 см.
през летните месеци

 Морската болест от май до октомври тук е непозната
 Нови френски ветроходни яхти Jeanneau Sun Odyssey
 Специализирана поддръжка от инженери до 4 часа от

сигнализирането за технически проблем (при нужда)
 40-годишен изпитан стандарт на обслужване от световния

лидер във ваканциите на ветроходни яхти Sunsail, част от
концерна TUI

 Само на 670 км на юг от София
 Без ферибот за достигане до яхт марината
 Без самолетни билети, трансфери, хотели
 Организатор и скипер на яхтата: Илиян Иванов,

акредитиран круиз експерт (Великобритания), скипер,
Кралска Яхтинг Асоциация, Великобритания

ЦЕНА ЗА НАЕМ НА ЯХТАТА ОТ 490 ЕВРО НА ЧОВЕК ЗА СЕДМИЦА*
СПЕСТЯВАТЕ 1050 ЕВРО!

ПРОГРАМА И МАРШРУТ **

Ден 1:

Пристигане на марина Вунаки (на 670 км. от София) и настаняване за 7
нощувки на борда. Яхтата ще бъде готова около 18:00 часа.

За пристигащите със собствен автомобил (не е необходим
ферибот):

След прехвърляне на багажа на борда на яхтата, колата може да бъде
паркирана в или извън курорта на Sunsail. На паркинга в курорта таксата
за един автомобил за една седмица е 50 евро. Извън курорта не се
заплаща нищо.
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Вечеря в крайбрежна таверна в Палерос или в ресторант в курорта.

Sunsail Vounaki Marina

Ден 2:

Събуждане и закуска в кокпита около 8 – 9 ч.
Запознаване с яхтата, инструктаж за безопасност, набавяне на провизии
и отплаване около 10 – 10:30 ч.

Около обяд акостиране в залив от „фиордите” на о. Меганиси.
Запознаване с морските термини и устройството на яхтата, нейното
стъкмяване  и платна.
Плуване, почивка и обяд на борда.

В ранния следобед отплаване за о-в Лефкада. Попътно ще видим
отблизо и о. Скорпиос - частния остров на Аристотелес Онасис и Жаклин
Кенеди.

Управление на платната. Използване и наименования на различните
„въжета“ и свързаните с тях лебедки.

Около 16 ч. пристигане и акостиране в Сивота.
Почивка, разходка, кафе и избор на таверна за вечеря.

На кафе в Сивота, о. Лефкада

Ден 3:

Събуждане и закуска около 8-9 ч. Кафе на брега до 10 ч.

Работа с въжета; привързване към кнехт; заучаване на първите 2-3
морски възела.

Отплаване към острова на Одисей – Итака.

Определяне на курса и разстоянието

Всички активно се включват в управлението на яхтата
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Ще научим и някой друг морски възел

Без масов туризъм (тълпи от народ) и чалга

А сега накъде?

Време за преглед на наученото през деня

В ранния следобед акостиране в залив на о. Итака.

Мерки срещу възникването на пожар на борда; мерки за овладяването на
пожар.
Плуване, почивка и обяд на борда.

Практически действия при ситуация „Човек зад борда“.

Около 16 ч. пристигане и акостиране в столицата на Итака - Вати.
Почивка, разходка, кафе и избор на таверна за вечеря.

Ден 4:

Събуждане и закуска около 8-9 ч. Кафе на брега до 10 ч.

Лични спасителни средства. Начини и време на използването им. Видове
сигнали при морско бедствие. Начини и време на използването им.
Заучаване на още 2-3 морски възела.
Обяд.

Оплаване от Вати не по-късно от 13 часа.

Време за практика и преговор на наученото.

Около 16 ч. пристигане и акостиране в Агия Юфимия на о. Кефалония.
Почивка, разходка, кафе и избор на таверна за вечеря.

Ден 5:

Събуждане и закуска около 8-9 ч. Кафе на брега до 10 ч.

Морски правила и обичаи. Използване на различните флагове,
недопускане на излишен шум или нарушаване на спокойствието по
пристанищата. Подпомагане на съседни яхти. Отговорности на скипера за
опазване на околната среда. Овладяване на нови 2-3 морски възела.
Обяд.

Отплаване от Св. Юфимия не по-късно от 13 часа.

Пристигане и акостиране във Фискардо, о. Кефалония. Почивка, разходка,
кафе и избор на таверна за вечеря.

Фискардо, о. Кефалония

Ден 6:

Събуждане и закуска около 8-9 ч. Кафе на брега до 10 ч.

Управление, натоварване, зареждане и работа с динги. Управление с
извънбордов двигател и с весла. Кой е с предимство по време на
плаване? Ефективно наблюдение на ситуацията по време на плаване.
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о. Атокос

Островна Гърция в Йонийско море

Забавления на навигационната маса

В ранния следобед акостиране в залив на о. Атокос. Плуване, почивка и
обяд на борда.

Метеорология. Ползване на източници за морска метеорологична
прогноза. Запознаване със скалата на Буфорт.

Пристигане и акостиране на о. Кастос. Почивка, разходка, кафе и избор
на таверна за вечеря.

Ден 7:

Събуждане и закуска около 8-9 ч. Кафе на брега до 10 ч.

Морска болест. Начини за нейната превенция. Начини за справяне със
симптомите след нейната поява. Управление на яхтата на мотор и под
платна. Плаване под платна при различни посоки на вятъра. Повороти,
корекция на платната.

В ранния следобед акостиране в залив на о. Меганиси. Плуване, почивка
и обяд на борда.

Морски навигационни карти и лоции. Определяне на курс и разстояние.

До 17 ч. пристигане и акостиране в базата във Вунаки марина. Почивка,
приготвяне на багажа за напускане на следващия ден.

Вечеря в крайбрежна таверна в Палерос или в ресторант в курорта на
Sunsail.

Ден 8:

Събуждане и закуска. Изнасяне на багажа и освобождаване на яхтата
най-късно до 9 ч.
––––––––––––––––
* „Цени от“ важи само за стойността на наема на яхтата без включени
допълнителни разходи като застраховки, гориво, вода, порт такси, почистване и др.
** Маршрута е примерен и зависи изцяло от метеорологичните условия като посока
и сила на вятъра, вълнение и др. Предвид сигурността на екипажа и яхтата, по
всички въпроси касаещи безопасността, окончателно решение взима скипeра.
Посещението на всички точки от маршрута е възможно при тръгване и пристигане
в упоменатите часове в програмата.

Предвид нуждата от ежедневно акостиране на кей по островите и големия брой
яхти особено през юли, август и септември, е препоръчително пристигане в
съответните пристанища не по-късно от 3 – 4 ч. следобед.

Cruise.BG резервира за своите клиенти само нови яхти (в експлоатация от
първи до трети сезон).

ОФОРМЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ:

Резервацията се прави за цялата яхта за конкретен период от 7 нощувки.
Резервация се потвърждава след оформяне на необходимите документи
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Това е нашият залив за обяд!

о. Кастос

островен залив в Йонийско море

и внасяне на депозит по банков път. Организаторът и изпълнител на
програмата Cruise.BG действа в качеството си на оторизиран агент на
компанията-собственик на яхтите - Sunsail.

Световен стандарт при чартърите на яхти със скипер е за последния
да има отделна каюта. В допълнение, екипажа поема храната и
напитките на капитана на яхтата. В предлаганият модел яхти
пасажерите ще бъдат настанявани в кърмовата (задна) двойна каюта
(тя е по-широка от носовата каюта, която ще бъде за скипера). Има
възможност за настаняване на човек и в салона. Cruise.BG не допуска
претоварване на яхтите с цел по-ниска цена на човек.

ИМЕНАТА ЗА СПИСЪКА НА ЕКИПАЖА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ
НАЙ-КЪСНО ДО 30 ДНИ ПРЕДИ ОТПЛАВАНЕ

МОЖЕ ДА ПРОВЕРИТЕ АКТУАЛНИТЕ ЦЕНИ В WWW.SUNSAIL.EU.
ИЗБЕРЕТЕ ДЕСТИНАЦИЯ „GREECE-VOUNAKI”, 2 ЧОВЕКА, 7 ДНИ, ДАТА

Цени за 7 нощувки за периода: 7 - 21 юли:

Модел на яхтата Брой
пасажери

Цена в евро на човек
за седмица

Sunsail 33i/2/1 Premier 2 962

Цени за 7 нощувки за периода: 21 юли - 18 август:

Модел н яхтата Брой
пасажери

Цена в евро на човек
за седмица

Sunsail 33i/2/1 Premier 2 1198

Цени за седмицата: 1 - 8 септември:

Модел на яхтата Брой
пасажери

Цена в евро на човек
за седмица

Sunsail 33i/2/1 Premier 2 962

Цени за 7 нощувки за периода:  8 - 22 септ.:

Модел на яхтата Брой
пасажери

Цена в евро на човек
за седмица

Sunsail 33i/2/1 Premier 2 Няма свободни яхти

Цени за седмицата:  22 – 29 септ.:

Модел на яхтата Брой
пасажери

Цена в евро на човек
за седмица

Sunsail 33i/2/1 Premier 2 Няма свободни яхти

Цени за седмицата:  29 септ. – 20 окт.:

Модел на яхтата Брой
пасажери

Цена в евро на човек
за седмица

Sunsail 33i/2/1 Premier 2 490

Цените не включват:

 Самолетни билети или транспорт със собствен автомобил,
автобус или ферибот/такси до и от яхт марината в Гърция;

 Такса “Повреда на яхтата”: по 126 евро на човек;
 Гориво за яхтата: по 38 евро на човек;
 Допълване на гориво (ако е необходимо) за извънбордовия

двигател на дингито (надуваемата лодка).
 Вода за яхтата – според консумацията. На много места водата е

безплатна, но се губи време при изчакване на ред и зареждане
(време, през което би могло да се плава)

 Почистване на яхтата след края на ваканцията: по 40 евро на
човек;

 Порт такси (където са дължими). На болшинството от портовете
престоя е безплатен, но има и изключения в рамките на около 5-6
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Sunsail 33i/2/1

евро на човек в даден порт.
 Персонални разходи за храни и напитки;
 Храната и напитките на скипeра на яхтата (обикновено закуските

и обедите са заедно със скипера в кокпита на борда. Моля
предвидете 140 евро за вечерите на скипера за цялата седмица);

 Персонална медицинска застраховка;
 Разходи от личен характер.

Дължима сума на човек без цената за наем на яхтата: 274 евро

Пример за обща цена на човек за цялата ваканция на яхта за периода
1-8 септември:

Наем на яхтата за седмицата: 962 евро
Всички други разходи без транспорта до марината в Гърция, вода за
яхтата, порт такси (ако се дължат), лични разходи за храни и
напитки, закуските и обедите на скипера на борда, лична застраховка
и други лични разходи: 274 евро
ОБЩО РАЗХОДИ НА ЧОВЕК: 1236 евро

Офертата е в сила при спазване на следните срокове за депозит и
доплащания:

 депозит от 30% от общата сума по банков път (според условията
на Sunsail)

 доплащане от 70% от общата сума по банков път не по-късно от
75 дни преди датата на отплаване (според условията на Sunsail)

Необходими документи за резервация:
сканиран валиден международен паспорт или лична карта.

Техническа информация за яхтите Sunsail 33i:

Обща дължина - 9.96 m
Ширина - 3.34 m
Газене - 1.45 m
Височина в каюткомпанията - 2,00 m
Водоизместимост - 4645 kg
Вид на щурвала - на постамент
Резервоар за вода - 160 л
Резервоар за гориво - 140 л

Каюти

Брой каюти - 2
Места за спане - 6
Предна каюта - 1 Двойна
Задни каюти - 2 Двойни

Навигация

Вградено GPS устройство - Да
чарт плотер в кокпита - Да
инструменти за измерване на вятъра - Да
автопилот - Да
компас - Да
компас за пеленговане - Да
бинокли - Да
пергел - Да
навигационен линеал - Да
морска карта - Да
морски пътеводител (лоция)/ навигационни бележки - Да
молив, острилка & гума - Да
УКВ радио - Да
AM/FM радио / CD устройство - Да

Платна

грот - Да
покривало за грота (няма при навиващите се в мачтата) - Да
навиваща се геноа - Да
връзки за платната - Да

Стандартно оборудване на яхтите:
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Хладилник – Да вертикално отваряне
Котлон/Печка/Грил - Да
Електрическа лебедка за котвата с бутони за вдигане и спускане – Да
Лот (за измерване на дълбочината) – Да
Лаг (за определяне на изминатото разстояние) – Да
Автопилот - Да
Климатик – Не
Бимини – Да
Душ на кокпита – Да
Платформа за къпане и спускаща се стълба при кърмата – Да
Осветление на кокпита – Да
Маса в кокпита - Да - Фиксирано сгъване
Радио / CD - Да
Високоговорители в кокпита - Да

Платна и стъкмяване

Площ на платната - 51,5 кв.м.
Вид на грота - Класически Slab
Вид на геноата - навиваща се
Вид на стъкмяване - sloop

Механика

Вид на двигателя - 21 hp
Отвори – 1
Отварящи се люкове – 2
Лебедки – 3

Водопроводна инсталация

Брой тоалетни – 1
Брой душове – 1
Водно налягане – Да
Гореща вода – Да (резервоар 25 l)
Резервоар за отпадни води – Да

Кухня и каюти

комплект чаршафи и одеало - (по един комплект на пасажер)
хавлии за баня
закачалки
кухненска кърпа
чаши
халби/чаши за кафе
купи
купа за салата
големи чинии
малки чинии
пластмасови контейнери
тиган
тенджери
дъска за хляб/месо
отварачка за консерви
тирбушон
решетка за скара или фурна
стъргало
чайник за кафе или чай
кухненски нож
комплект прибори за хранене
дървена лъжица
лопатка за обръщане (при пържене)
картофобелачка

Кокпит § Палуба

Динги (надуваема лодка) с извънбордов двигател, гребла и помпа
фендери (кранци)
носова котва с верига и въже
спомагателна котва, верига и въже
въжета за акостиране (късо и дълго)
кофа с въже
кука
бутилки газ
четка за почистване на палубата
маса в кокпита
спасителен пояс с формата на подкова (на кърмата)
дръжка за лебедките
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бимини
маска, плавници и шнорхел (или налични в базата)
резервен румпел (само при яхта със щурвал)
комплект възглавници за кокпита

Сигурност

спасителни жилетки
спасителни колани/ремъци
сирена за мъгла
фенерче и батерии
комплект фойерверки
комплект аптечка за първа помощ
пожарогасители
кутия с инструменти и резервни части
дървени тапи
плаваща светлина
ножовка или секачи

В допълнение към гореизброените неща и в зависимост от националността на
вашата яхта, нейния размер и местни разпоредби, на борда може да бъде
намерено и следното оборудване:

спасителен сал
котвен диск
тубичка с масло за двигателя
въже от лот
комплект от различни вимпели (означения, флагове)
комплект за поправка на платна

Забележка

Тази информация може да се промени без предизвестие.
Моля имайте предвид, че всяка яхта може леко да се различава по своята
спецификация.

CD устройства има на всички яхти

За повече информация:

cruise@cruise.bg

skype: Cruise.BG
тел.: 02/ 422 40 40


