Dopřejte si jachting nejen v létě …

SILVESTR NA MOŘI
Na přelomu roku
Silvestr 2013 v Chorvatsku, ostrov Vis
2012/2013 jsme
vyplouváme 28. 12. na 5 až 7 dní
uskutečnili velmi
základna v Sukošanu či Biogradu
povedenou plavbu z Izoly
Nezapomenutelný zážitek
do Benátek,
pro každého jachtaře
kde jsme prožili
nezapomenutelného silvestra
a i v tomto roce budeme
Vybavené lodě s topením!!
podobnou akci opakovat.

Pojeďte s námi!!!!

Příznivá cena!!!

Více informací:
ondrej.labuda@marais.cz

+420 721 808 820
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Co můžeme nabídnout?
….charter lodí v Chorvatsku, Řecku, Itálii a Karibiku
….pořádání závodů a teambuldingu nejen na moři
….kurzy jachtingu pro začátečníky i pro pokročilé
….možnost účasti na jachtařských závodech
- vybereme závod vhodný právě pro Vás
- pomůžeme vybrat a vytrimovat loď
- pomůžeme sestavit a vytrénovat posádku
- pomůžeme zvítězit

Náš přístup je ke každému
jachtaři zcela individuální, proto nás v případě zájmu
neváhejte kontaktovat a dozvíte se více.
+420 721 808 820
ondrej.labuda@marais.cz
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