Sardynia - Korsyka rejs wzdłuż
Szmaragdowego Wybrzeża

Opis
■
■
■

Cena od: 5500 PLN
Liczba dni: 7 dni
Kraj:
Francja
Korsyka

Sardynia

Włochy

Wycieczka na Sardynię i Korsykę - cena,
koszt, atrakcje
Żeglowanie u wybrzeży Sardynii i Korsyki to śródziemnomorski raj!

Przejścia między rozsianymi wzdłuż Szmaragdowego Wybrzeża mniejszymi wyspami zazwyczaj są
krótkie, dostarczające wielu przyjemności zarówno z żeglowania, jak i z zejścia na brzeg oraz
odkrywania uroków na lądzie – można skosztować lokalnej kuchni, beztrosko siedzieć przy koktajlu w
kawiarni i chłonąć piękno otaczającej przyrody.

Jachty na których najczęściej organizujemy rejsy i wyprawy dla firm - to jachty jedno i dwukadłubowe
o długości 10 - 25 metrów. Na każdym znajduje się w pełni wyposażona kuchnia ( komplet garnków,
sztućców, talerzy, szklanek), 1- 6 kabin dwuosobowych, 2- 6 toalet z prysznicami oraz pełne
wyposażenie z zakresu nawigacji, bezpieczeństwa a także ponton, którym dopływamy do brzegu
podczas postoju w zatokach...

Aby z nami popłynąć nie są wymagane absolutnie żadne uprawnienia oraz umiejętności żeglarskie. Na
jachcie znajduje się polski skipper, który odpowiada za bezpieczne prowadzenie jachtu.

Charakterystyczna specyfika żeglarskich rejsów morskich zachęca, aby wykorzystywać go do
wyjazdów firmowych i motywacyjnych. Żeglarstwo pomaga w lepszym poznaniu siebie i innych
członków zespołu a szkolenia i treningi przygotowywane w trakcie rejsów firmowych wspomagają ten
proces. Nikt nie wie, co to znaczy zgrany i skuteczny zespół tak dobrze, jak żeglarze. Wszyscy mają
jeden cel. Żeglowanie to praca grupowa - zmusza do współpracy, nie znosi indywidualności i
podejmowania nieprzemyślanych decyzji- mogą się skończyć tragicznie w skutkach.

Podobnie jest w firmie. Aby odniosła sukces, wszyscy pracownicy muszą grać w jednej drużynie mając
jeden jasno nakreślony cel.Wspólne przebywanie na jachcie przez kilka dni wymusza nowe dla
niektórych umiejętności jak kompromis i wspólne działanie w rozwiązywaniu ciągle powstających
problemów i zagadek Żeglarstwo jako sport zespołowy, realizowany w specyficznych warunkach
morskich, pozwala na szybkie przełamanie biurowych barier oraz integrację zespołu poprzez wspólną
pracę na jachcie. Dobra praktyka morska promuje i kształtuje takie cechy jak: umiejętność współpracy
i organizacji, komunikacji i kierowania zespołem, otwartość i szybkość działania, zaufania i polegania
na sobie. A więc te, które są niezbędne również w działalności biznesowej.

Charakterystyczne dla tego rodzaju rejsów jest: wspólna żegluga w sciśle wyznaczonych wachtach
przygotowywanie posiłków - trzeba wykazać się kreatywnością by posiłek był smaczny, ładnie podany
i w ciekawym otoczeniu... zabawa codziennie nowo poznawane miejsca niespotykane na codzień
trudności ciągłe wyzwania jakie stawiają przd Wami nasi Instruktorzy czas, którego nie macie
jedzenie, które jeszce pływa w wodzie...tak blisko a tak daleko...a pora obiadu nadchodzi... umiejętności,
których brakuje wspólne działanie by osiągnąć cel budowanie silnych relacji i integracja grupy
Efektem rejsu bedzie zgrana ekipa, zmotywowana do współdziałania w osiągnięciu zamierzonego celu.

Rejsy w zależności od potrzeb organizujemy na róznych pod względem stopnia trudności
akwenach.Dzięki długoletniej pracy i kontaktom mamy do dyspozycji prawie 7000 jachtów na
wszystkich akwenach świata. Stawiamy na celowość i jakość działań, aktywne formy, naukę przez
doświadczenie, zadowolenie uczestników i jasne obiektywne rezultaty. Zapewniamy profesjonalizm
poparty wieloletnim doświadczeniem, niezapomniane wrażenia, silne emocje, zabawę i stale
podniesiony poziom adrenaliny na najpiękniejszych i najciekawczych akwenach

OGÓLNE INFORMACJE O KRAJU:

położenie: państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim. Graniczy z Francją,
Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się dwie enklawy: San Marino i
Watykan.

stolica: Rzym

powierzchnia: 301 230 km2

ludność: ok 59 mln mieszkańców

waluta: euro

język: włoski

strefa czasowa: UTC +1 zima, UTC + 2 lato

religia: katolicyzm

wiza: do 90 dni pobytu nie potrzebna wiza, potrzebny paszport lub dowód osobisty

szczepienia: zalecane- błonica, tężec, WZW B

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej

Włochy, Rzym, Via Pietro Paolo Rubens, 20, 00197
Tel.: +39 06 362 04 300 Tel.: +39 335 599 52 12 Tel.: +39 06 362 04 204 Tel. dyżurny: +39 06 362
04 200 Faks: +39 06 321 78 95 Faks: +39 06 362 04 322
rzym.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.rzym.msz.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady mieści się w odrębnym budynku przy ulicy Via San Valentino, 12,
00197 Roma. Telefon dyżurny po godzinach pracy: +39 335 599 52 12

Program

Dzień 1

Zbiórka na lotnisku, przelot na Sardynię. Po przylocie - transfer z lotniska do
mariny. Po dotarciu do mariny w Olbii- zaokrętowanie. Wieczorem spacer po
miasteczku. OLBIA jest znanym ośrodkiem turystycznym i kąpieliskiem
nadmorskim. W pobliżu miasta znajdują się słynne plaże Szmaragdowego
Wybrzeża. Warto udać się do zabytkowego centrum miasta, by zwiedzić piękny
kościół San Paolo z XVII w. oraz rzymskie mury i łaźnie. Jeśli chodzi o kuchniędumą miejscowych kucharzy są małże. Na uwagę zasługują także mięso i sery
(capretto al mirto, zuppa cuata, mazza frissa).

Dzień 2

PORTO CERVO - CANNIGIONE Porto Cervo- raj dla bogaczy, kurort tylko dla
wybranych, synonim luksusu. Prywatne odrzutowce i setki luksusowych jachtów to
codzienność tego miejsca. Całe Porto Cervo zaprojektowane zostało przez
światowej sławy architektów według bardzo dokładnych wskazówek księcia Aga
Khana. Z założenia wszystko ma ze sobą harmonizować, tworząc idealną całość.
Żadna budowla nie może mieć więcej niż dwie kondygnacje, wieszanie plakatów
reklamowych jest surowo zabronione, wszystkie kable i rury biegną pod ziemią,
aby nie psuły widoku. Miasteczko przyciągało sławy już od samego początku.W
pierwszej połowie lat 60. przyjeżdżała tu chętnie brytyjska księżna Małgorzata,
Grace Kelly, Greta Garbo czy młodzi Beatlesi. Dzisiaj spotkać tu możemy Silvio
Berlusconiego, Wladimira Putina czy Christiano Ronaldo. Wśród innych
wpływowych postaci na stałe związanych z kurortem jest Flavio Briatore. Jego
słynny 63-metrowy jacht Force Blue często cumuje w tutejszym porcie. To on, jak
przed laty książę Aga Khan, skupia śmietankę towarzyską Porto Cervo, jest
bowiem właścicielem klubu nocnego Billionaire -otwartego tylko w sezonie i
słynącego z szalonych przyjęć i rautów. Jego gośćmi bywają Denzel Washington,
Bruce Willis czy książę Rainer z Monako.

Dzień 3

CANNIGIONE - PALAU Cannigione turystyczny port położony na północnowschodnim wybrzeżu Sardynii, w pobliżu Costa Smeralda (Szmaragdowego
Wybrzeża), słynącego z pięknych plaż rozciągających się na tle granitowych gór.
Palau jest zdecydowanie jednym z najbardziej spektakularnych i wartych
zobaczenia miast nadmorskich w rejonie Gallura, graniczy także ze
Szmaragdowym Wybrzeżem. Nieskażone, jak ze snu zatoki oraz wyłaniające się z
krystalicznie czystego morza małe skaliste wyspy nadają temu miejscu bajkowego
charakteru.

Dzień 4

PALAU - BUDELLI - BONIFACIO Wypływamy z Palau w kierunku wysepki Budelli,
która jest jedną z czterech wysp archipelagu Maddalena. Jest ona uważana za
jedną z najpiękniejszych wysp na całym Morzu Śródziemnym. Szczególnym
miejsce na wyspie jest Spiaggia Rosa (Różowa Plaża), która swój nietypowy kolor
zawdzięcza mikroskopijnym fragmentom korali i muszli. Została ona uwieczniona
przez reżysera Michelangelo Antonioniego, który nakręcił tutaj w 1964 roku słynną
scenę z jego filmu "Czerwona pustynia". Wieczorem dopływamy do Bonifacio.

Dzień 5

BONIFACIO - LAVEZZI - SANTA TERESA DI GALLURA Bonifacio jest bardzo
atrakcyjnie położonym miasteczkiem na południowym wybrzeżu Korsyki.
Zlokalizowane jest ono na na klifach, których wysokość sięga 70 metrów, nad
Cieśniną Świętego Bonifacego. Miasteczko składa się z dwóch części: Górnego i
Dolnego Bonifacio. W tej pierwszej można zobaczyć średniowieczne Stare Miasto z
wąskimi uliczkami oraz cytadelą, w drugiej natomiast znajduje się port promowy,
przystań dla jachtów, sklepiki z pamiątkami i tawerny. Jedną z atrakcji są Schody
Króla Aragonii. Te składają się z niemal 200 stopni i prowadzą do morza. Legenda
mówi, że zostały wykute w skałach w jedną noc przez wojska króla Aragonii
Alfonsa V, po oblężeniu miasta w 1420 roku. Warty zobaczenia jest także niewielki
cmentarz składający się z ciasno postawionych obok siebie kapliczek. Ze względu
na skaliste podłoże stosuje się tu pochówek kasetowy. Położenie Bonifacio wśród
zatoczek i grot skalnych powoduje, że cała okolica jest niezwykle malownicza. Z
miasteczka roztacza się z niego panoramiczny widok na pobliską Sardynię. Wyspa
Lavezzi jest to niewielki, bezludny archipelag wysp granitowych oraz raf
usytuowanych w Cieśninie Świętego Bonifacego, która oddziela Korsykę od
Sardynii. Jedna z najpiękniejszych zatok na wyspie to Cala Lazziana. Lavezzi jest
nadal jedną z najbardziej fascynujących wysp, a lokalne kotwicowiska to jedne z
najlepszych miejsc na Morzu Śródziemnym.

Dzień 6

SANTA TERESA DI GALLURA - PORTO POLLO - PALAU - LA MADDALENA - OLBIA
Santa Teresa di Gallura może pochwalić się jednymi z najpiękniejszych plaż
Sardynii. Choć włoskie rodziny od lat wypoczywają na tutejszej pięknej plaży Rena
Bianca , turyści spoza Włoch odkryli ten raj dopiero niedawno. Obok plaż znaleźć
można niezliczone zatoczki i zatoki, z których każda charakteryzuje się unikalnymi
cechami. W samym miasteczku panuje typowy włoski klimat. Porto Pollo położone
jest niedaleko Palau. Długie białe piaszczyste plaże sprzyjają aktywności fizycznej
dlatego też Porto Pollo jest rajem dla windsurfingu, kitesurfingu, żeglarstwa oraz
nurkowania i wielu innych sportów wodnych. Wieczorem zapraszamy na
pożegnalną śródziemnomorską kolację w lokalnej tawernie !

Dzień 7

Po śniadaniu - wyokrętowanie. Transfer na lotnisko, skąd mamy powrotny lot do
Polski.

Galeria

