
 

 

Brytyjskie Wyspy Dziewicze –  

10-cio dniowy rejs luksusowym 

katamaranem 
    

24 lutego – 05 marca 2020 r.   
 

 
 

 
 

 

Rajskie plaże, turkusowa woda, karaibski rum, dużo wiatru, muzyka reggae, wspaniały 

świat podwodny, dżungla, lasy deszczowe, rafy koralowe, świeże kokosy i egzotyczne 

owoce to tylko niektóre części wspaniałego rejsu, który przeżyjecie. 

 

Rejs rozpocznie się i zakończy na Saint-Martin / Sint Maarten. Będziemy pływać wokół 

Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Trasa rejsu będzie planowana na bieżąco w zależności od 

warunków pogodowych oraz preferencji kapitana i załogi. 

 

Podczas rejsu będziemy wspólnie przygotowywać posiłki, tworzyć załogę i miło spędzać czas. 



 

 

  

 

Planowany program: 
 

Rejs katamaranem wokół Brytyjskich Wysp Dziewiczych w dniach od 24 lutego do 05 marca. 

Pobyt na łodzi od śniadania do śniadania. 

 

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu na Wyspy przed rejsem lub pozostania dłużej po 

rejsie, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.  

 

Nurkowanie 
 

Nurkowania dostępne w wielu miejscach - wszystko uzależnione od chęci, pogody, załogi i 

kapitana. Rekomendujemy zabranie własnego ABC - reszta do wypożyczenia na miejscu w 

centrach nurkowych 

 

Łódź  

Lagoon 450F to ultranowoczesny katamaran, jednostka najlepsza w swojej klasie.. Ten 

luksusowy katamaran polecany jest do żeglowania rekreacyjnego, rodzinnego, głównie z 

uwagi na wyposażenie poprawiające komfort żeglugi i przyjemność z mieszkania na 

pokładzie jachtu. 

 

Katamaran Lagoon 450F jest bardzo wygodny i przestronny. Posiada niezwykle nowoczesną 

sylwetkę, przepiękny design oraz eleganckie i funkcjonalne wnętrze. 

 

  

 



 

 

  

 

 
 

 

Cena za osobę – 1690 EURO 

 

Cena pobytu zawiera: 

- miejsce na ultranowoczesnym, luksusowym katamaranie 

- opiekę profesjonalnego polskiego kapitana i instruktora 

- transfer z/na lotnisko 

- zwiedzanie wysp  

- sprzęt wędkarski i połów ryb 

- deska typu SUP 

- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NW, bagaż 

- ubezpieczenie organizatora turystyki 

 

 

Cena pobytu nie zawiera: 

- przelotów - ok 3100 PLN 

- nurkowań  

- składki pokładowej 150 EURO/osoba 

- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych 

- ubezpieczenia nurkowego  

- napiwków 



 

 

 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049  milosz@aquadiver.pl 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 
10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego  
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