UKÁZKOVÁ AKCE

AKCE

NABÍDKA FIREMNÍ AKCE NA PLACHETNICÍCH
LOKALITA

Chorvatsko

TERMÍN

duben - říjen

LODĚ

velikost lodě na přání klienta – flotily lodí pro účely regat

Charakter akce
Akce je společensko-sportovního charakteru v atraktivním prostředí jachtingu. K dispozici
jsou kajutové plachetnice plně vybavené pro pohodlný pobyt. Na každé lodi je zkušený
kapitán/ špičkový závodní jachtař ze strany YFA, který klientovi předá jak teoretické, tak
praktické poznatky o jachtingu a souhře v týmu. Program je koncipován jako fun regatta.
Prostředí regaty přirozeně odbourává bariéry a nutí aktéry táhnout za jeden provaz.
Využijte regatu pro váš business a pozvěte své významné klienty na tuto jedinečnou akci,
anebo pojměte regatu jako váš vnitrofiremní teambuilding či propagaci vaší společnosti.
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Program - ukázka
1. den
» 10.00 Příjezd - přesun do mariny
» Po příjezdu se skupina setká se zástupci společnosti YFA a ti je odvedou
do mariny, kde budou připravené lodě. Každé posádce bude představen
kapitán, který je uvede na loď a seznámí je se základním vybavením
lodě a jak se na lodi chovat
» 12.30 Základní jachtařský kurz na ovládání plachetnice:
ovládání lodě na plachty
ovládání lodě na motor
plavební nauka
» 20.00 Večerní raut v restauraci

Místo konání
Marina Kaštela, Gomilica
Marina Kaštela patří k nejnovějším
přístavům v Chorvatsku. Nachází se mezi
Trogirem a Splitem (pouze 7 km od letiště
ve Splitu).

2. den
» 10.00 – briefing kapitánů
» 10.30 – vyplutí na vodu – 2 soutěžní rozjížďky (1 kolem bójí, 1 kolem
ostrůvků)
» 18.00 – příjezd do mariny - každý den jiné místo
» 20.00 - společná večeře

3. den
» 10.00 – briefing kapitánů
» 10.30 – vyplutí na vodu – 2 soutěžní rozjížďky (1 kolem bójí, 1 kolem
ostrůvků)
» 18.00 – příjezd do mariny
» 18.00 – 19.30 – free beer na mole
» 20.00 - večeře a večerní program

Trasa plavby
1.den – úterý »Kaštela
2. den – středa » Milna (Brač)
3. den – čtvrtek » Agana (Marina)
4. den – pátek »Marina Kaštela
BRAČ – Milna
Milna se nachází v západní části ostrova
Brače a je jedno z harmonických malých
městeček barokního urbanizmu a nejlepší
přírodní přístav na ostrově Brači.

4. den
» 10.00 – briefing kapitánů
» 10.30 – vyplutí na vodu – 2 soutěžní rozjížďky (1 kolem bójí, 1 kolem
ostrůvků)
» 18.00 – příjezd do mariny
» 18.00 – 19.30 – free beer na mole
» 20.00 - večeře – slavnostní vyhlášení výsledků

Beneteau First 45

Kontaktní osoba
Jana Bezušková
+420 777 662 281
j.bezuskova@yfa.cz
www.yfa.cz
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