Kojcharter & Singelsegling i Kroatien 2011
Upplevelser, Segling, Äventyr, Sol & Party
Då var det dags igen, för 7:e året i rad. Vi har nöjet
att återigen presentera vår populära segling i
Kroatien! Detta är något som passar den som inte
vill ha ansvaret för en egen båt men ändå få
uppleva allt fantastiskt som Kroatien har att
erbjuda! Varför segla i Kroatien? Svaret är enkelt:
En fantastisk skärgård väntar dig med kristallklart
vatten, jämna vindar, underbar mat, pittoreska byar
och storslagen natur. Vad mer kan ni önska er!
Seglingen passar såväl nybörjare som vana seglare,
gammal som ung. Singlar, par eller kompisgäng är
alla välkomna! En erfaren skeppare är med ombord
och du seglar med en trygg och välutrustad
segelbåt.
Du kan även välja att hyra en egen båt och ”hänga”
med. Ett strålande tillfälle att träffa nya människor
och ha en trevlig avslappnande semester. Vi gör
strandhugg i naturvikar och övernattar i idylliska
små städer. Man väljer själv om man vill gå ut och
göra stan eller om man vill stanna kvar i båten och
bara insupa den underbara atmosfär som råder här!
Att umgås, trivas, få nya vänner och lära sig lite om
segling är temat för denna resa. Vissa båtar kommer
att erbjuda seglingsskola ombord om önskemål
finns, för att lära dig mer om seglingens tjusning och
navigationens konst. Om ni inte vill delta aktivt i
seglingen, så kan du och dina vänner bara njuta av
tillvaron på däck. Du väljer själv hur din semester
ska se ut, följ med på vår härliga segling i Kroatien!

Förra årets rutter var mycket omtyckta och i år har
vi ett ännu bättre program! Sista veckan i Juni
kommer seglingen gå söderut ned mot Hvar, Vis,
Brac & Scedro, utan att missa några smultronställen
på vägen. Andra veckan kommer vi även att segla
norrut mot skärgården i Kornati om du önskar vara
med två veckor. Du kan välja att vara med en eller
två veckor av årets seglingsäventyr, en vecka
söderut och en vecka norrut! Du kan även välja
mellan att hyra en egen hytt eller dela en hytt med
andra. Att vi seglar i Kroatiens ”fräckaste”,
snabbaste och lyxigaste 44/45 fots båtar gör det
hela ännu bättre! Under veckan kommer vi att
arrangera gemensamma middagar, utflykter och
aktiviteter. Ett bättre sätt att uppleva Kroatien finns
inte! Efter 11 års seglande i många av världens hörn
har Kroatien blivit vår absoluta favorit. På denna
eskader skall vi segla längs den Kroatiska kusten,
både söderut och norrut. Vi besöker många
underbara ställen på vägen såsom Trogir, Solta,
Brac, Hvar, Vis och naturreservatet Kornati. Den
25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7 väljer vi en sydlig
rutt ner mot ön Scedro, medan vi 2/7 och 16/7 tar
en nordligare rutt upp mot nationalparken Kornati.
Vi startar och avslutar vårt äventyr i Split.
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Preliminärt program – Sydliga rutten
Lördag :25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7
Flyg från Landvetter/Arlanda/Köpenhamn till Split
ordnar du billigast & enklast på egen hand, se tips
längre ner. Transfer till marinan tar ca 10 minuter.
Vi checkar ut båtarna och kliver ombord. Handlar
proviant gör vi från en välsorterad mataffär i
marinan. Därefter har vi genomgång av båtarna och
utrustningen. Vi seglar sedan söderut mot ön Brac,
där vi stannar över natten i lilla charmiga Milna,
eller ligger för ankar i en naturhamn strax utanför.
Välkomstmiddag äter vi gemensamt ombord och lär
känna både varandra och båten.
Söndag:
Efter ett morgondopp och frukost i sittbrunnen,
hissar vi segel och seglar söder ut mot ön, och
staden Hvar. Hvar är en mycket vacker stad full med
kultur. Vi utforskar den medeltida fästningen och
alla trånga och mysiga gränder. Här kan du även
ordna dykning eller någon annan aktivitet på egen
hand. Middag äter vi ombord eller iland. Carpe
Diem öppnar vid midnatt…
Måndag:
Vi seglar söderut längs Hvars sydkust tills vi kommer
till en liten vingård, Zlatan Otok. Där stannar vi och
avnjuter en god lunch och vinprovning på
restaurangen på kajen. Därefter seglar vi vidare mot
den fina ön Scredo, där vi ankrar upp för natten i en
skyddad naturhamn. Äter gör vi tillsammans iland
eller ombord.
Tisdag:
På morgonen sätter vi kurs mot ön Vis som ligger
längst ut i skärgården och är den mest orörda i hela
Dalmatien. Vi gör ett eftermiddagsstopp vid den lilla
ön Biservo strax utanför, där vi badar, hoppar från
klippor och utforskar den berömda Blå grottan.
Övernattar gör vi i hamnen Komiza som ligger
vackert omgiven av höga berg på Vis. Dykning går
att organisera på Vis.
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Onsdag:
Vi rundar Vis nordvästra udde och seglar norrut mot
ön Solta. På västkusten finns många fina
ankringsvikar att välja på. Här kan du promenera
iland på små stigar mellan klipporna eller snorkla i
det klara vattnet. Äter gör vi ombord eller på
restaurang iland.
Torsdag:
Vi ger oss av norrut mot fastlandet, med lunchstopp
i någon trevlig vik, där den spännande medeltida
staden Trogir väntar på att bli utforskad. Innanför
den gamla ringmuren finns mängder av butiker att
besöka och restauranger att prova.
Fredag:
Efter att alla har fått sitt lystmäte beger vi oss mot
hemmahamnen för att avsluta med en fantastisk
kväll och byta historier och erfarenheter med alla
de andra seglarna.
Lördag:
Utcheckningar av båtarna sker vid 9-tiden på
morgonen. Vi badar och äter lunch innan vi beger
oss mot flygplatsen. Om tid ges, finns även
möjlighet att besöka Split. Om du redan är ombord
och skall segla två veckor kan du göra en extra
utflykt denna dag!
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Preliminärt program – Nordliga rutten
Lördag 2/7 & 16/7:
Flyg från Landvetter/Arlanda/Köpenhamn till Split
ordnar du billigast & enklast på egen hand, se tips
längre ner. Transfer till marinan tar ca 10 minuter.
Vi checkar ut båtarna och kliver ombord. Handlar
proviant gör vi från en välsorterad mataffär i
marinan. Därefter har vi genomgång av båtarna och
utrustningen. Vi sätter segel och beger oss västerut,
stannar i Trogir eller naturhamn över natten.
Välkomstmiddag äter vi gemensamt ombord och lär
känna både varandra och båten.
Söndag:
Vi hissar segel och följer kusten norrut mot
Primosten, som är en av de mest pittoreska
städerna utmed hela kusten. Ute på en halvö ligger
den gamla staden, med sina vindlande gränder och
härliga atmosfär. Stannar för lunch och bad under
dagen. Middag kan ätas ombord eller iland. Efter
middagen kan en vacker solnedgång avnjutas från
kyrkan på toppen av ön.
Måndag:
Segling mot ön Zirje där vi ankrar upp, njuter av bad
och sol och äter lunch. Vi fortsätter norrut mot
Kornatis fantastiska nationalpark som har över 120
öar och skär, vi ankrar upp i naturhamn inför
natten. Middag äter vi ombord eller iland på lokal
fiskerestaurang.
Tisdag:
Vi fortsätter norrut i Kornati nationalpark. Naturen
är storslagen och många öar är obebodda. Innanför
öarna fi nns kristallklart vatten och många skyddade
vikar. Vi äter lunch utanför ön Zut. Fortsätter sedan
söderut mot ön Murter där vi stannar över natten.
Middag äter vi ombord eller iland.
Onsdag:
Vi seglar söderut från Murter och passerar staden
Sibenik, för att sedan fortsätta upp längs den vackra
fl oden Krk till Marina Skradin. På eftermiddagen
gör vi en utflykt till vattenfall och avslutar med
middag på musslor odlade lokalt i floden.

Torsdag:
Vi styr söderut ner längs floden och seglar längs
kusten ner till den vackra ön Solta. Vi lägger till i den
lilla byn Maslinica, eller i naturhamn. Middag äter vi
på ”borgen” eller ombord.
Fredag:
Vi kryssar ut mellan småöarna och passerar Drvenik
där vi stannar i en underbar naturvik för lunch och
bad. Vi beger oss på eftermiddagen tillbaka till
hemmahamn, för att avsluta med en fantastisk kväll
och byta historier och erfarenheter med alla de
andra seglarna.
Lördag:
Utcheckningen av båtarna sker vid 9-tiden på
morgonen. Vi badar och äter lunch i marinan innan
vi beger oss mot flygplatsen. Om tid ges finns även
möjlighet att besöka Split. Om du redan är ombord
och skall segla två veckor kan du göra en extra
utflykt denna dag!
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Båtarna
Vi seglar med ny, moderna och fullt utrustade båtar
i 44/45fots-klassen . Båtarna är komplett utrustade
för bekväm och säker segling. Alla båtar har jolle
och utombordare, rullgenua, el-ankarspel, biminitop, sprayhood samt all säkerhets- och
navigationsutrustning. Det är inget som du behöver
ta med dig till Kroatien förutom personliga saker.
Skeppare
Våra svenska professionella skeppare har lång
erfarenhet både av segling och landet Kroatien,
naturligtvis med behörig kompetens, som
Fartygsbefäl klass VII/klass VIII. Vi har både kvinnliga
och manliga skeppare. Skepparen tar hand om
båten och underhållet, vilket lämnar dig och dina
vänner fria att simma, snorkla, sola och koppla av.
Vi planerar seglingen tillsammans och givetvis delar
skepparen med sig av sin kunskap om området och
tipsar om olika rutter, sevärdheter och skyddade
naturhamnar.

Notera att Scandsail AB förbehåller sig rätten att
ställa in resan vid för få anmälda deltagare. Rese
och seglingsprogrammet kan ändras utan
förvarning av väder och säkerhetsskäl.
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Vad ingår i seglingen:
-Segling i Kroatien under 1 vecka eller 2 veckor med
nya moderna Salona 44/45 segelbåtar årsmodell
2009-2010.
-Fulla vattentankar och gas.
-Alla hamnavgifter under seglingen.
-Sängkläder.
-Erfarna svenska skeppare.
-Del i dubbelhytt. (Enkelhyttstillägg 3900kr/vecka.)
-Jolle med utombordare.
-Vi lär dig segla.
-Slutstädning av båten.
-Deposition och försäkringar för båten.
Vad ingår inte i seglingen:
-Flyg t/r Kroatien från Stockholm & Göteborg.
(Normalpris ca 2 900:- 1 vecka och 3 600:- 2 veckor
t/r)
www.scandjet.se
www.sas.se
www.norwegian.se
-Personliga utgifter såsom mat, aktiviteter och
drycker ombord, måltider iland. Varje båt ordnar en
gemensam skeppskassa ombord.
-Avbeställningsskydd kan köpas genom oss,
kontakta oss för mer information om detta.
-Förbrukning av bränsle / diesel / olja / skatter /
självriskeleminering /skeppare osv. under veckorna
600:- sek per person, betalas på plats till skepparen
innan avsegling.
-Turistskatt 1 euro per dag och person betalas på
plats i marinan.

Kojcharter & Singelsegling i Kroatien 2011
Upplevelser, Segling, Äventyr, Sol & Party

Kojcharter & Singelsegling i Kroatien 2011
Upplevelser, Segling, Äventyr, Sol & Party
Betalningsvillkor
Anmälningsavgiften är 20% av priset vid bokning
och slutbetalning 80% betalas 45 dagar innan
avresa mot faktura. Utöver flyg, bränsle/skatter osv.
,mat & dryck vilket är billigt i Kroatien, tillkommer
inga andra avgifter eller skatter. Du behöver endast
ta med dig gott humör, sommarkläder och
fickpengar hit!
Seglingens pris:
Vuxen:
1 vecka 5 990: - per person
2 veckor 8 900: - per person
Kontakta Scandsail AB för mer
information
E-mail: info@scandsail.se
Websida: www.scandsail.se
Telefon 031-18 36 70
Inga tider att passa,
Ingen stress,
Inget gnäll - Bara härlig segling, fest och upplevelser
i 7 eller 14 dagar i sådär 6-7 knop …

Karta nordlig rutt

Karta sydlig rutt

Scandsail AB har ställt lagstadgad statlig
resegaranti hos Kammarkollegiet.
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