KLUB MORSKI HORN – OFERTA NA SEZON 2011

ZAPRASZAMY NA POKŁAD !

Szkoła żeglarstwa Klub Morski HORN, zajmuje się od 12 lat przygotowaniem
uczestników rejsów do samodzielnego prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych oraz
morskich.
Oferujemy również czarter jachtów na Wielkich Jeziorach Mazurskich, wodach Bałtyku
oraz Morza Śródziemnego.
Organizujemy rejsy szkoleniowo - stażowe, rekreacyjne, integracyjne dla firm, team building,
kursy żeglarskie zakończone egzaminem na patenty Żeglarza oraz Sternika Jachtowego,
Instruktora Żeglarstwa oraz Radiooperatora.
Jesteśmy gotowi spełnić najśmielsze oczekiwania – dowolny jacht, dowolny akwen,
dowolny termin… Wasza fantazja – nasze doświadczenie !
ZAŁOGA KLUBU MORSKIEGO HORN

90-254 Łódź ul. Piramowicza 2/5
tel. +48 606-618-110 / +48 606-356-700
fax: (42) 633-74-22
www.horn.lodz.pl
email: biuro@horn.lodz.pl
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KLUB MORSKI HORN – UBEZPIECZENIA !!!
Aby zadbać o bezpieczeństwo i wygodę naszych żeglarzy w trakcie wyjazdów zagranicznych,
przygotowaliśmy trzy pakiety ubezpieczenia turystycznego Allianz Tramp.

KLiA- koszty leczenia za granicą i pomoc w podróży
Pakiet STANDARD
KLiA: 20.000 €; NNW: 2.500 €; OC/O: 20.000 €;
OC/R: 2.000 €
NNW - następstwa nieszczęśliwego wypadków
Cena: 6 PLN/doba
OC/O, OC/R - odpowiedzialność cywilna w życiu
prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy
Pakiet EXTRA
KLiA: 30.000 €; NNW: 5.000 €; OC/O: 50.000 €;
OC/R: 5.000 €; BP: 350 €
BP - bagaż podróżny
Cena: 8,5 PLN/doba
Osoby do 20-go roku życia: - 15%
Osoby powyżej 65-go roku życia: +75%
Pakiet PREMIUM
KLiA: 50.000 €; NNW: 5.000 €; OC/O: 50.000 €;
OC/R: 5.000 €; BP: 500 €
W celu wykupienia ubezpieczenia należy przekazać
Cena: 11 PLN/doba
nam telefonicznie lub mailem następujące dane: adres
zamieszkania, PESEL, datę urodzenia, telefon, termin
wyjazdu i wybrany pakiet.





Wybierz miejsce a my dostarczymy Ci jacht,
Wybierz jacht a my doradzimy Ci gdzie popłynąć,
Nigdy nie pływałeś? To żaden problem, Twój jacht poprowadzi doświadczony kapitan
z Horn-u

ZAŁOGA KLUBU MORSKIEGO HORN
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Rejsy oraz szkolenia : MAZURY
Lp. Termin od-do
2011.04.30 1
05.07
2011.06.19 2
06.26
2011.06.26 3
07.09
2011.07.094
07.23
2011.07.23 5
08.06
2011.08.06 6
08.20
2011.08.20 7
09.03

Dni Opis rejsu

Cena [zł]

8

MAJÓWKA 2010 NA MAZURACH

690/790*

8

BOŻE CIAŁO 2010 NA MAZURACH

690/790*

14 WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

1190/1290*

14 WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

1490/1590*

14 WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

1490/1590*

14 WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

1490/1590*

14 WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE

1390/1590*

*cena uzależniona od jachtu

Zalety naszych rejsów i szkoleń:
• Pływamy wyłącznie na nowoczesnych, luksusowych jachtach kabinowych Antila 27 – rok
budowy 2011 !!!
oraz Tango Family 780 w wersji sportowej. Jachty są świetnie wyposażone i doskonale
przygotowane do szkoleń oraz rejsów.
• Cena zawiera czarter jachtu, opiekę instruktora, ubezpieczenie NNW,
materiały szkoleniowe, opłaty portowe, paliwo oraz proponowaną składkę na
wyżywienie.
• Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych Instruktorów
Żeglarstwa
Egzamin na patent żeglarza jachtowego - opłaty:
• przeprowadzenie egzaminu 200 zł (zniżka dla młodzież uczącej się 50%)
• patent żeglarza jachtowego 50 zł (zniżka dla młodzież uczącej się 50%)
• książeczka żeglarska 40 zł
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Szkolenia : KURS WEEKENDOWY

Lp.

Termin oddo

Opis rejsu

Cena
[zł]

2011.04.30 - 05.24

KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO 4 WEEKENDY

790

1

KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO 4 WEEKENDY
Proponowane terminy szkoleń praktycznych nad Zalewem Sulejowskim, pozostawiamy
do uzgodnienia. Kurs trwa min. 10 dni (80h pływania).
Cena zawiera czarter jachtu, opiekę instruktora, ubezpieczenie NNW, materiały
szkoleniowe, opłaty portowe, paliwo
Szkolenie teoretyczne – wykłady, ich czas i miejsce – indywidualnie
ustalane z grupą.
Szkolenia prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych Instruktorów Żeglarstwa
Najlepszym kursantom proponujemy szkolenia i staż na stopień sternika oraz
Instruktora Żeglarstwa i w następnych sezonach prowadzenie jachtów.
Egzamin na patent żeglarza jachtowego - opłaty:
• przeprowadzenie egzaminu 200 zł (zniżka dla młodzież uczącej się 50%)
• patent żeglarza jachtowego 50 zł (zniżka dla młodzież uczącej się 50%)
• książeczka żeglarska 40 zł
4 WEEKENDY
2011.04.30-05.03
2011.05.6-8
2011.05.13-15
2011.05.20-22

30h
20h
20h
10h

praktyki
praktyki
praktyki
praktyki + EGZAMIN
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Rejsy : MAJORKA - SYCYLIA
Termin odDni Opis rejsu

Lp. do
1
2
3
4
5
6
7

2011.08.03 08.17
2011.08.17 08.31
2011.08.31 09.12
2011.09.12 09.26
2011.09.26 10.06
2011.10.06 10.20
2011.10.20 11.03

14
14
12
14
10
14
14

Wolne
miejsca

Cena
[zł]

brak

2250

MAJORKA - MARSYLIA – TOULON –
MONAKO – NICEA – KORSYKA – RZYM
RZYM – NEAPOL – MESYNA – CATANIA –
W.LIPARYJSKIE - PALERMO
PALERMO - W.LIPARYJSKIE – MESYNA –
CATANIA – MALTA - PALERMO
PALERMO - W.LIPARYJSKIE – MESYNA –
CATANIA – MALTA – TUNEZJA - PALERMO
PALERMO - W.LIPARYJSKIE – MESYNA –
CATANIA – MALTA – PALERMO
PALERMO - W.LIPARYJSKIE – MESYNA –
CATANIA – MALTA – PALERMO
PALERMO - W.LIPARYJSKIE – MESYNA –
CATANIA – MALTA - PALERMO

2490
4
1990
9
brak

2250
2250

1
1650
9
1650
9

INFORMACJE O JACHCIE: Żeglujemy na dzielnym i wygodnym jachcie, 4 metrowej
długości BAVARIA 44. Jego opis, oraz zdjęcia znajdują się na stronie Hornu
www.horn.lodz.pl
Cena zawiera: pobyt na jachcie, usługi Skipera, realizację rejsu i programu,
podatek Vat, ubezpieczenie.
Cena nie zawiera: wyżywienia, paliwa, opłat portowych, opłat za transport,
lokalnych opłat administracyjnych
Opłaty portowe, opłaty administracyjne oraz paliwo pokrywane są ze wspólnej
kasy jachtu / składka - po ok. 60 euro / od os. na tydzień. + sugerowana składka na
wyżywienie – po 60 Euro / od os. Na tydzień. Skiper jest zwolniony z
wpłat do wspólnej kasy jachtu.
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Rejsy : CHORWACJA-SPLIT

Lp. Termin od-do
1
2
3

2011.04.30 05.07
2011.06.25 07.02
2011.09.03 09.10

Dni Opis rejsu
7
7
7

Wolne
miejsca

SPLIT - HVAR - SCEDRO - KORCULA DUBROVNIK – SPLIT
SPLIT - HVAR - SCEDRO - KORCULA DUBROVNIK – SPLIT
SPLIT - HVAR - SCEDRO - KORCULA DUBROVNIK – SPLIT

1290
7
1400
7
1400
7

IINFORMACJE O JACHCIE: Żeglujemy na luksusowych i wygodnych jachtach, 11
metrowej długości Bawaria 37, Bavaria 36, Bawaria 34. Ich opisy oraz zdjęcia
znajdują się na stronie Hornu www.horn.lodz.pl
Cena zawiera: pobyt na jachcie, usługi Skipera, realizację rejsu i programu,
podatek Vat, ubezpieczenie.
Cena nie zawiera: wyżywienia, paliwa, opłat portowych, opłat za transport,
lokalnych opłat administracyjnych, sprzątania końcowego.
Opłaty portowe, opłaty administracyjne oraz paliwo pokrywane są ze wspólnej kasy
jachtu / składka - po ok. 60 euro / od os. na tydzień. + sugerowana składka na
wyżywienie – po 60 Euro / od os. na tydzień. Skiper jest zwolniony z wpłat
do wspólnej kasy jachtu.
Orientacyjne koszty dojazdu autokarem lub samochodem to 390 zł na osobę.
NA REJS WARTO ZABRAĆ: śpiwór (cienki w lipcu-sierpniu), sztormiak lub
nieprzemakalną kurtkę, krem z filtrem UV, sportowe obuwie najlepiej na miękkiej
jasnej podeszwie.
Wymienione trasy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w wyniku
utrudnionych warunków pogodowych oraz decyzji kapitana.
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Cena
[zł]

REJSY MORSKIE NA ŻYCZENIE: KANARY, KARAIBY, SESZELE
Dla zorganizowanych grup ciekawą propozycją są również rejsy po Wyspach Kanaryjskich i
Karaibach, będące niezapomnianą przygodą. Archipelagi te, nie wymagają specjalnej reklamy.
Widoki zapierające dech w piersiach rajskie plaże, bezchmurne niebo i pokryte strzechą,
znikające w niezliczonych palmach knajpki, nie wspominając o pięknym, dostojnym
katamaranie, kołyszącym się wdzięcznie na wietrze, na połyskujących w promieniach
południowego słońca falach… Jeśli nie można tam nie wrócić to jak można nie pojechać w
ogóle…?
Wyspy Kanaryjskie
Zimą wybierz się na Kanary !!! Archipelag położony na Oceanie Atlantyckim na północny
zachód od wybrzeży Afryki dostarczy niesamowitej dawki relaksu i zabawy w chłodne i
pochmurne dni. Niezapomniany wyspiarski klimat, gdzie zimą temperatury w okolicach 24ºC
rozpieszczają łagodnym afrykańskim słońcem oraz piękno wulkanicznego krajobrazu
dostarczą niezbędnej energii dla ciała i ducha. Wybierz swój etap i popłyń z nami na rejs.
Zwiedzaj wyspy, górskie parki krajobrazowe oraz słynny ogród zoologiczny - Loro Parque,
gdzie zachwycają baseny z orkami, rekinami, delfinarium, plaże aligatorów czy arktyczna
„planeta pingwinów”. Odwiedź Teneryfę, Gran Canarie oraz dopłyń jachtem do wybrzeży
Maroko.
Seszele
Seszele to rejs w najpiękniejszy zakątek Oceanu Indyjskiego, ok. 1600 km od wybrzeży
Afryki, położone na północny wschód od Madagaskaru.
Trudno jest oprzeć się chęci zwiedzenia wszystkiego od razu i poznania każdego zakamarka
tych niezapomnianych wysp podczas jednego rejsu. Wypoczynek na Seszelach to umiejętność
cieszenia się wszystkim co nas otacza całkiem powoli, wsłuchując się w rozmowę
lazurowych fal z piaszczystymi plażami, obserwując niepowtarzalną, dziką przyrodę …
Każde miejsce jest tam szczególne i niemal każde ma swój charakter, a nawet swoją historię.
Poza wspaniałą przyrodą, śnieżnobiałymi plażami, rozłożystymi palmami w niezapomniany
nastrój wprowadzają też mieszkańcy tych pięknych zakątków.
Karaiby
Raj Wysp Karaibskich... Dopiero tam można się naprawdę zapomnieć, dopiero tam jest jak w
bajce… Dla żeglarzy nie ma piękniejszego miejsca, jak Małe Antyle – zarówno pod
względem warunków atmosferycznych, jak i zapierającego dech w piersiach piękna i barwnej
zapowiedzi wspaniałej przygody. Rozciągają się one łukiem pomiędzy Puerto Rico na
północnym zachodzie a Wenezuelą na południu. Zwłaszcza wody otaczające Grenadę tworzą
wyjątkową atmosferę idylli, dostarczając żeglarzom niezapomnianych wrażeń.
POŻEGLUJEMY LUKSUSOWYM KATAMARANEM NAUTITECH 40 - 6 WYGODNYCH KABIN, 4 X
DWUOSOBOWE, 2 X JEDNOOSOBOWE, 2 ŁAZIENKI, OGROMNY SALON I KOKPIT!
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TEAMBUILDING : REJSY INTEGRACYJNE DLA FIRM
Adrenalina wyzwanie, emocje to znajdziecie w organizowanych przez nas rejsach.
W ofercie prezentujemy:
- Rekreacyjne rejsy po Morzu Śródziemnym, Wyspach Kanaryjskich, Karaibach.
Połączenie żeglarstwa ze zwiedzaniem pod opieką doświadczonego Kapitana oraz kierownika
rejsu, będącego do dyspozycji załogi, pomagającego w sprawnej organizacji spotkań, szkoleń
oraz rozrywki.
- Integracyjno – szkoleniowe rejsy na Bałtyku
Wyzwanie dla bardziej wymagających. Często warunki atmosferyczne wód północnych
wystawiają nas na ciężką próbę, To właśnie tu pod opieką Kapitana z wieloletnim
doświadczeniem przeżyjecie chwile w których sprawdzona zostanie wasza wytrzymałość i
praca zespołowa. Nocne wachty za sterem, wspólna nawigacja jak również możliwość
szkolenia na stopień sternika jachtowego sprawią, iż wszyscy powrócą pełni wspomnień i
morskich opowieści.
- Szlak Wilkich Jezior Mazurskich
Położenie geograficzne jezior mazurskich ułatwia organizację rejsów i szkoleń. Nie ma tu
bowiem problemów z transportem, a w związku z tym możliwe są nawet krótkie, kilkudniowe,
weekendowe wyjazdy. Wzdłuż całego szlaku jezior znajduje się wiele ośrodków sportowych,
z którymi czynnie współpracujemy już od wielu lat, co umożliwia uatrakcyjnienie
organizowanych przez nas wyjazdów grupowych. Połączenie integracyjnego rejsu firmowego
z elementami sportowej rywalizacji przede wszystkim:
 regaty
 gry zespołowe

 wyścigi na quadach  skuterach wodnych
 nurkowanie
 skoki na bandżi

 paintball
 narty wodne

jak i inne towarzyskie spędzanie czasu:
 zajęcia integracyjne z psychologiem
 jazda konno

 wieczory szantowe przy ognisku
 symulowane akcje ratunkowe

i inne, pozwala na jeszcze bardziej efektywne spędzenie czasu w grupie. Niepowtarzalna
mazurska atmosfera sprzyja zawieraniu nowych znajomości i pielęgnowaniu już istniejących
kontaktów.
Wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu imprez dostarczy Waszej firmie pewności
oferowanych usług. Jako referencje możemy pochwalić się organizacją udanych imprez dla
grup zawodowych oraz firm, np: Skanska, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych,
Radcowie Prawni, Politechnika Łódzka i inne.
Zrealizujemy najbardziej wyrafinowane i wyszukane pomysły dla Waszej firmy
To właśnie poprzez wspólną zabawę, rozrywkę i dialog nawiązują się nowe znajomości,
wyjaśniają konflikty a zespół staje się bardziej zgrany.
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CZARTERY
Dysponujemy bazą czarterów na całym świecie.
Wieloletnia działalność KLUBU MORSKIEGO HORN pozwoliła wybrać najlepsze firmy
czarterowe do współpracy w każdym zakątku globu.
Zarezerwuj jacht na dowolny termin na www.horn.lodz.pl








Morze Śródziemne:
Chorwacja
Grecja
Turcja
Włochy
Hiszpania
Baleary










Zielony Przylądek
Karaiby
Seszele
Wyspy Kanaryjskie
Polinezja Francuska
Morze Bałtyckie
Pojezierze Mazurskie
Zalew Szczeciński

Nasi partnerzy:

DO ZOBACZENIA NA POKŁADZIE KLUBU MORSKIEGO HORN !!!

WWW.HORN.LODZ.PL

WWW.HORN.LODZ.PL

