A Holovits Yacht Charter

Gyere és hajózz velünk!

Mi ezzel a túrával a mi célunk?

idén már két Jeanneau 36i típusú 12
személyes vitorlással várja a vitorlázni
vágyókat.

Mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy
mozizás áráért cserébe többórás vitorlázásban
lehessen részed és újragondolhassad vizes
céljaidat.

Hogy saját hajóinkkal, vitorlásiskolás
hátterünkkel segítsük „vizes” céljaid
megvalósítását!

Ha szeretnéd kipróbálni új hajóinkat, ráérsz a
Munka Ünnepén, vagy csak hiányzik a
vitorlázás, jelentkezz szezonnyitó túránkra!
A hajót kormányos vezeti, de lehetőséged lesz
kipróbálni a hajó kezelését.
A túra házigazdája Holovits-Bach Éva, akivel
megbeszélheted a hajóbérléssel kapcsolatos
kérdéseidet.

Kinek ajánljuk?
Aki elvégezte az elméleti-gyakorlati
tanfolyamotnálunk, de azóta sem vitorlázik és
újrakezdené.

Tapasztalt kormányosunkkal segítünk ebben,
miközben igényed szerint akár ki is
próbálhatod a hajóvezetést.

Miért jó ez Neked?
• Nem kell egy egész hajót kibérelned ahhoz,
hogy átélhessed a nagyhajós vitorlázás
élményét!
• Nem kell egy egész hajónyi legénységet
magad köré gyűjtened ahhoz, hogy vízre
szállhass – a társaságról mi gondoskodunk.

Képességeidet, jelenlegi tudásodat és célodat
szem előtt tartva lépésről-lépésre
végigvezessünk a vitorlázás „lépcsőfokain”,
hogy a végén boldog, rutinos hajós lehess!
Ha szeretnéd a balatoni szezont vitorlázással
kezdeni, vagy vitorlás céljaid elérésében
igényled a mi közreműködésünket, ne habozz,
jelentkezz szezonnyitó túránkra egy e-mailben
az: eva@holovits.hu címre!

Tedd szabaddá ezt a napodat
és gyere Balatonföldvárra!

• Nagyhajóval is mentél, de nem vagy még
rutinos?

• Ha akarod, akkor ez nem csak egy vitorlázás
lesz Számodra, hanem egy lépésről-lépésre
program kidolgozása, elindítása is. A „vizes
céljaidhoz” vezető utat a helyszínen
megtervezzük Veled és a megvalósításban is
segítünk.

• Nagyhajóval is van már tapasztalatod, de
keresed a vitorlázáshoz a társakat?

• Nem a legmeghatározóbb, de azért lényeges
pont: a 200.000Ft-os kauciót nem kell
letenned a bérlés előtt.

Találkozó: 2019. május 1. reggel 9.30

Vitorlázás időtartama: 3-4 óra (a kezdés időjárásfüggő, előtte-utána tanácsadás)

Helyszín: Balatonföldvári kikötő, Marika büfé előtt

Részvételi díj: 9900Ft/fő, melyet visszaigazoló e-mailünk után átutalással tudsz teljesíteni.

• Vitorlázol, de nagyhajóra még nem jutottál el?

Erre az időpontra az első 20 jelentkezőnek
tudunk helyet biztosítani!

