
Zapraszam serdecznie na rejs krajoznawczy Dubrovnik-Czarnogóra. 

Jest to świetna okazja zwiedzenia kilku pięknych miejsc wybrzeża Adriatyku: 

- Dubrovnik - perełka chorwackiej Dalmacji Południowej, piękna twierdza, miasto z filmu 

"Gra o tron" 

- Zatoka Kotorska w Czarnogórze z jej urokliwymi miastami 

- Budva, wyspa Św. Mikołaja i półwysep Święty Stefan 

i poznania ( odświeżenia sobie :-) ) smaków kuchni czarnogórskiej. 

 

Termin: 3-10 czerwca 2023 (tydzień ze świętem Bożego Ciała) 

Miejsce czarteru: Marina Komolac, Dubrovnik, Chorwacja 

Miejsca na trasie rejsu: Dubrovnik, Zatoka Kotorska (np. Herceg Novi-Kotor-Tivat-Meljine), 

Budva 

O trasie rejsu decyduje skiper zależnie od warunków pogodowych. 

 

W tym rejsie nie ma konieczności posiadania patentu żeglarskiego. 

Przeloty między marinami/kotwicowaniem będą tylko w ciągu dnia. 

 

Jacht/skipper: 

czarterujemy komfortowy jacht, 8-10 osobowy, 4-kabinowy jacht, około 14 metrów długości 

typu HANSE 455. 

Uczestnicy: członkowie/sympatycy Solvitur Ambulando oraz absolwenci i aktualni słuchacze 

programów MBA. 

 

Bilety lotnicze: 

Jest bezpośrednie połączenie lotnicze LOT z Warszawy w sobotę po południu: LO565, 16:30, 

03 czerwca 2023. 

Powrót jest możliwy w sobotę wieczorem lotem bezpośrednim ok. 19:00, lub w niedzielę 

wieczorem dla chętnych pragnących pozwiedzać dłużej Dubrovnik. 

Bilety lotnicze uczestnicy kupują we własnym zakresie. 

 

Zgłoszenia/płatności i koszty: 

Koszt w przeliczeniu na jedną osobę wynosi 490 EUR. 

Kwota zawiera koszt czarteru jachtu, oraz transit log (pościel per osoba, ponton, silnik do 

pontonu). 

Płatność w dwóch równych ratach: 1. po zgłoszeniu, aby zarezerwować miejsce, 2. do 15 

kwietnia 2023r. 

Dodatkowy koszt to (per jacht do podziału wśród załogi): 1800 EUR zwrotnej kaucji oraz 140 

EUR bezzwrotego ubezpieczenia kaucji. Szczegóły kaucji/ubezpieczenia poda armator na 2 

tygodnie przed rejsem. 

Powyższe koszty nie zawierają kasy jachtowej - przeciętnie 200-250 EUR/osoba 

(wyżywienie, paliwo, winieta na Czarnogórę). 

Skipper nie partycypuje w kasie jachowej. 

 

Zgłoszenia proszę kierować do skipera: Marek Sawicki, m.saw@wp.pl, tel. 601606842. 

 

Zainteresowanym osobom skiper przekaże w oddzielnym mailu zarówno dane potrzebne do 

dokonanie płatności i szczegóły, które będą istotne dla uczestników. 
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