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A Csoport számos újítást vezetett be a Hajózási és Ha-
jóbérbeadási Iparban azáltal, hogy új piacot kreált és új 
ajánlatokat dolgozott ki.

Amellett ez az egyetlen görög cégcsoport, amely kül-
földre is kiterjesztette a tevékenységét: a Karib-térségbe, 
Törökországba, Horvátországba, Olaszországba, Máltára 
és Franciaországba, 400 darab különböző típusú hajóból 
álló flottával. Ezek vitorlások, katamaránok és motoros 
jachtok, saját tulajdonban vagy kizárólagos hajóhaszno-
sításban. A 24 bázis közül nyolc Görögországban üze-
mel (Athén, Kos, Rodosz, Korfu, Lefkas, Skiathos, Paros, 
Mykonos), három bázis van Törökországban (Marmaris, 
Bodrum, Göcek), egy a Karib-tengeren (St.Martin), hat 
Horvátországban (Pula, Zadar, Biograd, Trogir, Split, 
Krvavica), négy Olaszországban (Puntone Toszkánában,  
Sant’Agata di Militello és Marsala Szicíliában, Portisco 
Szardínián), egy Máltán (Kalkara Marina) és egy Francia-
országban (Bormes les Mimosas).

A széles földrajzi kiterjedést nagyra értékeli a jelentős 
törzsutas-ügyfélkör, akik rendszeresen élnek is a Csoport 
nyújtotta előnyökkel.

A Csoport egyik véget nem érő törekvése, miszerint ügy-
feleinek teljeskörű szolgáltatást nyújtson, odavezetett, 
hogy megvásárolta a korfui Gouvia Marinát, a Kalamata 
Marinát a Peloponneszosz-félszigeten, a Lefkas Marinát 
Lefkas-szigetén és a Zea Marinát Athénben, Piraeus ki-
kötőben. Ezáltal a Kiriacoulis S.A. a világ egyetlen olyan 
chartercége, amelynek 4 saját marinája van, összesen 
2800 hajóhellyel.

A Kiriacoulis Rt. más területeken is tevékenykedik a leány-
vállalatai által; a Mediterranean Villages Rt. az ingatlanpiaci 
üzletágban működik, míg a Kiriacoulis Maritime Holding Rt. 
számos más cégnek résztulajdonosa.

A Csoport sem a pénzt, sem az erőfeszítést nem sajnálja, hogy 
flottáját magas színvonalon tartsa, finanszírozza a hajózási 
személyzet és a társaság dolgozóinak folyamatos képzését, 
állandóan a kínált szolgáltatások tökéletesítésére törekszik. 
Ezen erőfeszítéseknek köszönhetően a Csoport sziklaszilárd 
hitelt élvez minden érintett fél részéről. A menedzsment 
filozófiája arra összpontosít, hogy felölelje mindazon 
tevékenységeket, amelyek által az ügyfelek szükségleteit és 
elvárásait, illetve a cég céljait a lehető leghatékonyabb és 
költségtakarékosabb módon tudja kielégíteni. Maximalizálja 
alkalmazottainak teljesítőképességét, hogy folyamatosan a 
tökéletesre törekedjenek.

A KIRIACOULIS MEDITERRANEAN CRUISES SHIPPING 
COMPANY Rt. tevékenységi területén világszerte az első 
szervezet, amely 1997-ben a minőségi szolgáltatások nem-
zetközi sztenderdje szerinti ISO 9002 minősítést elérte. 2002. 
áprilisában megkapta az ISO 9001:2000 minősítést is. 2010-
ben már ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 minősítésekkel 
is rendelkezünk. A cég potenciálját jól mutatja, hogy társa-
ságunk 1998-ban bevezetésre került az Athéni Értéktőzsde 
Paralell Piacára.

A mi stratégiánk az, hogy a széles nemzetközi működés 
előnyeit maximálisan kiaknázzuk, ugyanakkor a személyes 
kapcsolatot és odafigyelést is megtartjuk; ez a “plusz” ügy-
feleink garanciája.

A
Kiriacoulis

Csoport

A KIRIACOULIS CÉGCSOPORT  
a Hajózási és Idegenforgalmi tevékenység 
horizontján 1980-ban tűnt fel Mr. Stavros 
KIRIACOULIS vezetése alatt, aki az Igazgatósági 
Tanács Elnöke volt. 
A csoport gerincét a KIRIACOULIS MEDITERRANEAN 
CRUISES SHIPPING COMPANY Rt. és Kft. alkotják.
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Szolgáltatásaink
Saját hajóflottával rendelkezünk, melyet megbízhatóan magas színvonalon 
tartunk. Tapasztalt és rendkívül komoly szolgáltató csapatunk gondoskodik a hajók 
lehető legjobb állapotáról. Kollégáink a műszaki részlegen az Ön rendelkezésére 
állnak 24 órás szolgálatban a hét minden napján 24 bázisunkon: Görögországban, 
Törökországban, Horvátországban, Olaszországban, Máltán, Franciaországban és a 
Karib-térségben. Ezeken a helyeken bázisirodát és pótalkatrész-raktárat tartunk fenn. 
Bérhajóink kifogástalan állapotúak, köszönhetően a KIRIACOULIS által nyújtott kiváló 
karbantartásnak. Jó hírnevünk arra épül, hogy ügyfeleinknek mindig is jobb nyaralást 
kínáltunk jobb felszereltséggel a világ legjobb helyein.

Nagy hangsúlyt helyezünk a személyre szóló szolgáltatásra és gondoskodásra. 
Embereink mindig kedvesek, közvetlenek és segítőkészek. Ők azért vannak, hogy 
Önre figyeljenek, és nyaralását biztosan emlékezetessé tegyék.  

Jól felszerelt hajók széles választéka
Évről-évre növeljük meglévő programunk értékét, mivel új hajókat vásárolunk, a 
legfrissebb modelleket, folyamatosan újítjuk flottánkat. Hajóink választéka széles, 
32-től 56 lábig, 2 kabinostól a 6 kabinosig terjed. A megfelelő hajót a megfelelő 
áron kínáljuk Önnek. Kifejezetten úgy rendeljük hajóinkat, hogy a legújabb vitorlás, 
biztonsági, navigációs és kényelmi felszereléssel rendelkezzenek. 

Miért a Kiriacoulis-t válasszuk?

A hajók bérbeadása terén nyert tapasztalatunk teszi lehetővé, hogy a hajógyáraktól 
nagyszámú módosítást rendeljünk (erősebb motor, orrfordító, több hajóablak, rollgrósz, 
elektromos öblítésű WC-k, fekália tartály stb.) azért, hogy maximális élvezetben legyen 
része Önnek a hajóink fedélzetén. A családi vállalkozásban történő cégvezetésnek 
köszönhetően társaságunk rugalmas a közös álláspont kialakításában, mely hatékonyan 
növeli az ügyfelek elégedettségét, és azt sikeresen fenn is tartja. Alapelvünk az, hogy a 
legmagasabb színvonalú szolgáltatást reális áron nyújtsuk. Ez a törekvés nyilvánul meg az 
ajánlatunkban használt csoportosításban:
• PRESZTIZS árkategóriába tartozó hajóinkat olyan ügyfelek bérlik, akik a legjobbat 

szeretnék bérelni, a legújabb modelleket, a legmagasabb szintű felszereltséggel, 
úgymint térképplotteres GPS, autopilot, szélműszer, bimini top, lejárati esővédő, 
fedélzeti napozópárnák, hangszórók a kokpitban, elektromos WC-k, fekália tartály stb., 
esetleg orrsugár-kormány. Ezek a hajók legfeljebb 3 évesek.

• A CLASS olyan hajók csoportja, melynek ügyfélköre egy „normális” hajót szeretne 
hasonlóan jó felszereléssel, és akiket kevésbé izgat, hogy a legújabb típust vigyék. Ezek 
a hajók maximum 5 évesek.

• ECONOMIC csoportot azok a hajók alkotják, melyek 5 évnél idősebbek, de ugyancsak 
jól felszereltek, karban vannak tartva, és bérleti díjuk a szerényebb pénztárcájúaknak 
is megfelel.
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...Miért a Kiriacoulis-t válasszuk?
Komoly háttér-szolgáltatás az Ön nyugodt vitorlás 
nyaralása érdekében.
Meggyőződésünk, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy ha-
jóinkat a legmagasabb szintű elvárásoknak megfelelően tartsuk 
karban, mindazonáltal a hajózás minden szerelmese tudja, hogy 
a hajóknak sok erős igénybe vételnek kitett alkatrésze van, ami 
elromolhat. Abban a nem várt esetben, ha az Ön hajós nyaralása 
alatt történik ez, bármely okból is, mégha Ön mint kapitány vagy 
netán utasai felelősek a kialakult helyzetért, kérjük, tájékoztasson 
minket azonnal.
Személyzetünk behajózáskor ellátja Önt telefonszámokkal, me-
lyeken felelős szakembereinket elérheti a nap 24 órájában a hét 
minden napján.
Amint értesültünk a problémáról, azon leszünk, hogy meg-
felelő intézkedéssel a lehető legsürgősebben elhárítsuk azt.  
A legtöbb térségben, ahol hajóinkon vitorlázhat, helyi műszaki sze-
mélyzetünk vagy szerződéses alvállalkozóink azonnal felmérik a 
helyzetet, és megteszik a szükséges lépéseket. Komolyabb termé-
szetű esetekben vagy pótalkatrész hiánya esetén főbb bázisaink-
ról mi azonnal megküldjük a hiányzó alkatrészt vagy a hozzáértő 
szakembert, aki megoldja az Ön problémáját a lehető legrövidebb 
idő alatt, hogy nyaralását zavartalanul tovább élvezhesse.

A flotilla-hajózás a vitorlázás társas formája. Az önálló hajóvezetést 
tapasztalt, angol nyelvű skipperből és hostessből álló személyzet segíti 
vezér hajóval: ellátják időjárás-jelentéssel, kedvező útvonalat javasolnak, 
segítenek az esti kikötéseknél és minden felmerülő kérdésre megadják 
a választ.

A legfeljebb 10 hajóból álló kötelék Athénből indulva bejárja a Szaroniki-
öböl szépséges szigeteit. A szigetek közti kis távolság, a festői kikötők 
és a közepesen erős (Bf.4) széljárásnak köszönhetően kiválóan alkalmas 
a térség a flotilla programhoz.

Hajóstársaink sokféle okból választják a flotilla programot. A kezdő 
vitorlázóknak nagy segítség a hivatásos legénység jelenléte. 
Mindazonáltal azok körében is népszerű, akik már számos önálló hajós 
tapasztalattal is rendelkeznek, de itt először járnak, továbbá szeretik a 
társaságot és élvezik a személyzet helyismeretéből fakadó előnyöket. 
Iskolaszünetben a családi vitorlázáshoz, több család együttlétéhez nincs 
is jobb a flotilla-hajózásnál.

A szaroniki flotilla programunkhoz a hajók Kalamaki jachtkikötőben állnak, 
Athén szívében. A repülőtéren taxikkal várjuk vendégeinket, hogy kb. 40 
perc alatt a kikötőbe vigyük. A Kalamaki jachtkikötőből Athén történelmi 
belvárosa taxival hamar elérhető. Javasoljuk, hogy megérkezése 
estéjén költse el vacsoráját a híres Plaka-negyedben, panorámával az 
Akropoliszra, vagy keressen fel egy marina környéki romantikus éttermet 
a tengerparton. Mivel Athénbe naponta van repülőjárat, akár a hajózás 
előttre, akár azt követően is tervezhet néhány napos városnézést, hogy 
felfedezhesse ezt a fantasztikus, történelmi és kulturális értékekkel teli 
várost, amelynek fényét tovább emelték a 2004-es Olimpiai Játékok. A 
szaroniki flotillával meglátogathatják Aegina, Poros, Hydra és Spetses 
varázslatos szigeteit, vagy a Peloponneszosz-félsziget városait, mint 
például az ókori színházáról híres Epidavrost.

Részletes információkért forduljon bizalommal magyarországi képvi-
selőnkhöz, a Mérföld Yachting Utazási Irodához.

Flotilla-hajózás
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Görögország

Isten hozta Görögországban, Isten hozta abban az országban, melynek neve évszázadok óta a tengerrel és a vitorlázással kapcsolódik 
össze. A Szaroniki-öböl, a Kikládok, a Dodekaneszoszi-szigetek, a Szporádok, a Jón-tenger szigetei és Görögország bármely része 
rendkívül szép, szigetek százai, több ezer kilométernyi szépséges homokos strand, tradicionális kis halászkikötők fémjelzik. Minden 
hely egyedi és egyedülálló. Itt a vitorlázás lehetőségei szinte határtalanok, a tapasztalt és a kezdő hajósoknak is megfelelnek.

A Kikládok, ahol a szél ereje és iránya váratlanul változik, a kihívást igazán szerető vitorlázóknak jó, míg a Jón-tengert, ahol 
stabilan gyenge szellő fúj, a lazább, pihentető túravitorlázást kedvelők élvezhetik. Görögország kielégíti azok igényeit 
is, akik a nyüzsgő helyeket kedvelik, mint Paros, Mykonos, Korfu, Rodosz, Santorini és Hydra, de azokét is, akik kerülik 
a tömeget, mert háborítatlan, békés horgonyzóhelyekre és kikötőkre lelhetnek a Peloponnészoszi-félsziget keleti felén, 
Sikonos, Milos, Symi, Nisiros stb. szigeteken.

Arról nem is beszélve, hogy több hónapos nyaralás sem elegendő a görög szigetek és partok felfedezésére köszönhetően 
Isten bőkezűségének: az időjárási feltételek alapján a vitorlás szezon itt 9 hónapig tart (márciustól novemberig ideális).

w w w . k i r i a c o u l i s . c o m 7
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A Szaroniki-öböl és a Kelet-Peloponneszosz

Hat sziget fekszik a Szaroniki-öbölben az Attikai-félsziget és Peloponneszosz között, egymástól teljesen különböző 
karakterrel.

Poros például, kocka-alakú fehér házaival úgy néz ki, mint ha a Kikládokban lenne, míg Hydra szépsége is festeni való. 
Spetses strandjaival és fűszeres illatú pinea-erdeivel vonz, Aegina pedig Aphaía ókori templomával. Míg Dokos lakatlan, 
Salamis inkább már városias jellegű, mivel csak 2 km-re fekszik Athén partjaitól (Pireusztól). A hajózás első szakasza egész 
rövid is lehet, hiszen alig egy óra alatt elérhet Szalamisz kikötőjébe, vagy horgonyt vethet a számos öböl egyikében. 
Majd mindenki továbbhajózik a gyönyörű Hydra-ig (horgonyzással Ormos Mandraki-ban, Chora-tól egy tengeri mérföldre 
keletre) vagy elmegy Poros-ig, ahol lehorgonyozva hajóját megpihenhet a kék kupolák árnyékában. Vagy elhajózhat a 
pezsgő, nyüzsgő Aegina szigetére. Bármelyik szigettől tovább indulhat a Kelet-Peloponneszosz felé, például a magas 
hegyek által körülölelt varázslatos Kyparissi-öböl felé. A Gerakas nevű kikötő-öblöt magas sziklák veszik körbe. További 
öblök sorát járhatja be, amelyek egymást érik az okkersárga sziklák között.

GÖRÖGORSZÁG
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Érdemes megcsodálni a sok öblöt és 
kikötőt, amelyeket a Peloponnészosz 
keleti oldalán és a Szaroniki-öböl 
szigetein talál – távoli és elbűvölő, 
festői, életteli és történelmi úti célok.

Időjárás és szélviszonyok:
A Szaroniki-öblöt és a Kelet-Peloponneszoszt kevés-
bé éri el az Égei-tenger szeleinek ereje. A meltemi 
legfeljebb 4 Bft. erősséggel érkezik, északkeletről.  
A Peloponnészosz keleti partjánál előfordulhat várat-
lan szélroham 6-7 Bft. erősségig. A meltemi-mentes 
időszakban a szél délies irányból fúj, délutánonként 
3 és 5 Bft. közötti erővel, este sokkal gyengébben.

Szaroniki-öböl:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Athén
Teljes táv: kb. 131 tengeri mérföld

1. nap: Behajózás.

2. nap:  Athén - Aegina (18 tmf.)

3. nap:  Aegina - Angistri - Poros (21 tmf.)

4. nap:  Poros - Hydra (12 tmf.)

5. nap:  Hydra - Nisis Dokos - Spetsai (17 tmf.)

6. nap:  Spetsai -Tselevinia - Perdika (Aegina) (41 tmf.)

7. nap:  Perdika (Aegina) - Athén (22 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.

w w w . k i r i a c o u l i s . c o m 9



A Kikládok

Hófehér házak, kék kupolás templomok és kis szentélyek. Kopár dombok, bizarr sziklák, homokos öblök, mély kék tenger 
és még sok minden, amit csak szem be tud fogadni – ez veszi körbe azt, aki a Kikládok vizein hajózik.

A szigetcsoport kb. 50 szigetből áll, amelyek egy kört - Kyklos - alkotnak Delos hajdani szent szigete körül. Szigetenként 
szebbnél szebb látvány várja: Mykonos-on vakítóan fehér szélmalmok, Santorini-n a vörösben játszó vulkáni kráter, Delos-
on az ókori oszlopok. Mind közül a leghíresebb és legnépszerűbb szigetek Mykonos és Paros (mindkét szigeten és 
Athénban is található Kiriacoulis bázis), Naxos, Ios és Santorini. Kevésbé ismert szigetek, de szintén nagyon szépek Kea, 
Sifnos, Sikinos és az északi Kikládok szigetei is, mint Andros és Tinos.

Vitorlázni a Kikládokban igazi kihívás. A sokarcú szigetek jelenléte is elég ok, hogy a szigetcsoportban több mint egy hetet 
vitorlázzon. De van még egy indok: a meleg égei szél, a meltemi, amely június közepétől szeptember közepéig állandóan 
és erősen fúj északról, kivételes feltételeket teremt a sportos vitorlázáshoz a kék ég alatt a meleg tengeren. 
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Két hétnél hosszabb időt is el tudna 
itt tölteni. Vagy ha sokadszorra jön, 
elhajózhat például Amorgos-ra és a 
keleti Kikládokba. Felkeresheti Andros 
zöld szigetét, elkirándulhat Tinos 
szent szigetére, elhajózhat a sziklás 
Kea-ra. Megtapasztalhatja Posszeidon 
birodalmát és a szél változatos erejét.

Időjárás és szélviszonyok:
Az Égei-tenger híres-hírhedt szele a meltemi, 
északról fúj erősen, nyáron átlagosan 5 Bft. 
erősségű, de nem ritkán eléri a 7-8-as erősséget 
is, és a szokásos három napnál tovább marad. 
Júniustól szeptemberig általában reggelente 
gyengébb, délutánra erősödik be. Szezonon kívül 
a szél – néhány előre nem látható hirtelen időjárás 
változástól eltekintve – csendes és szelíd. 

Kikládok:
14 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Athén
Teljes táv: kb. 340 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Athén - Vourkari (Kea) (38 tmf.)

3. nap:  Vourkari - Loutra (Kithnos) (20 tmf.)

4. nap:  Loutra - Mykonos (42 tmf.)

5. nap:  Mykonos - Delos - Naoussa (Paros) (23 tmf.)

6. nap:  Naoussa - los (Ios-sziget) (30 tmf.)

7. nap:  los - Thira (Santorini) (21 tmf.)

8. nap:  Thira - Karavostasi (Folegandros) (26 tmf.)

9. nap:  Karavostasi - Ormos Vathi (Sifnos) (23 tmf.)

10. nap:  Ormos Vathi - Livádi (Serifos) (15 tmf.)

11. nap:  Livádi - Ormos Fikiadha és Mérichas 
(Kithnos) (24 tmf.)

12. nap:  Mérichas - Poros (Poros-sziget) (45 tmf.)

13. nap:  Poros - Aegina (Aegina-sziget) (15 tmf.)

14. nap:  Aegina - Kalamaki Marina (Athén) (18 tmf.)

15. nap:  Kihajózás.
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Az Észak-Szporádok és a Chalkidiki-félsziget

A z 1970-es években az elit járta hajóján Skyros, Skiathos, Skopelos és Alonnisos vizeit és hosszú strandöbleit. Manapság 
bárki kifuthat a főszigetről, Skiathos-ról, hogy élvezze a falusias kis kikötőket és az élet folyását a Szporádokban vagy a 
Chalkidiki-félszigeten.

Skiathos sziget öblei turisztikailag fejlettek. Felfedezésre vár a szomszédos Skyros festői főkikötőjével, Linaria-val. Skopelos 
is lenyűgöző zöld erdeivel és eldugott öbleivel. A közeli Alonissos-sziget helyes óvárosát tökéletesen újjáépítették a 30 
évvel ezelőtti földrengésből. És természetesen ott van az 5 kis lakatlan sziget: Peristera, Pelagonisi, Gioura, Piperi és 
Psathoura, ahol meglesheti a barátfókák természetes élőhelyét.

Azoknak, akik két hetet töltenek a tengeren, javasoljuk, hogy hajózzanak fel északra a Chalkidiki-félszigetig. A szárazföld 
mint 3 ujj nyúlik bele a kék tengerbe, a félszigetek neve Kassándra, Sithonía és a legismertebbé Ágio Óros. Ez utóbbit 
napjainkban Athos-nak is nevezik a kolostor-köztársaságról, amely a félsziget azonos nevű hegyén fekszik. A fél-autonóm 
köztársaságban több mint 2000 szerzetes él. Belépési engedéllyel is csak férfiak látogathatják meg a kolostort. 
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Nők még Athos hegyét sem kereshe-
tik fel. Noha Athos hegye és a Skiat-
hos-i indulási kikötő kb. 40 mérföldre 
fekszenek egymástól, a hegy árnyéka 
olyan hosszú, hogy szinte eléri Ski-
athos szigetét. A Skia-athos név szó 
szerint azt jelenti, hogy Athos árnyéka 
alatt.

Időjárás és szélviszonyok:
Az északias meltemi-szél a Szporádokban és a 
Chalkidiki-félszigetnél kevésbé erős, mint az 
Égei-tenger délebbi felén. Ez teszi a térséget köny-
nyen hajózhatóvá a nyári időszakban. Az északi 
szélben nyugatról keletre és vissza kényelmesen 
vitorlázhatunk szigetről-szigetre. Csak a Kele-
ti-Szporádokban erősebb a szél a Kikládokhoz 
hasonlóan (lsd. Időjárás és szélviszonyok a Kiklá-
dokban).

Szporádok:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Skiathos
Teljes táv: kb. 170 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Skiathos - Steni Vala (Alonissos) (25 tmf.)

3. nap:  Steni Vala - Planitis (Pelagos) (15 tmf.)

4. nap:  Planitis - Linaria (Skyros) (37 tmf.)

5. nap:  Linaria - Panormos (Skopelos) (41 tmf.)

6. nap:  Panormos - Orei (Euböa) (30 tmf.)

7. nap:  Orei - Skiathos (22 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.
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A Dodekaneszosz

A Dodekaneszosz-szigetek az Égei-tenger keleti szegletében találhatók. Igazi adu-ászok az idelátogatók számára – 
kezdve a közvetlen repülőjáratokkal Rodoszra és Kos-ra. Mindegy hova érkezik, belecsöppen az élet sűrűjébe és máris 
megkezdheti nyaralását egy Kiriacoulis bázisról.

A Dodekaneszosz szó jelentése „12 sziget”, amely valójában jóval több. 16 szigetet mindenképpen érdemes megtekinteni. 
Kos-t például modern jachtkikötőjével, hosszú, homokos strandjaival, régi hegyi falvaival, Hippokratész híres platánfájával, 
aki állítólag ez alatt az agg fa alatt alkotta meg két és fél ezer éve az orvosi esküjét. Kössön ki Kalymnos szigetén, 
amely régen a szivacs-halászatnak köszönhette gazdagságát. Ne hagyja ki az ezeréves kolostoráról híres Patmos-t, és 
természetesen Nisyros vulkáni szigetét sem, amely a görög mitológia szerint Kos része volt, mielőtt Posszeidon azt letörte 
az egyik Titán megölése miatt. A vitorlázó révbe érhet a csendes és nyugodt Tilos szigetén is. Már ha van kedvünk eljönni 
Tilos-ról, ne mulasszuk el a legjobbat: Symi, a Dodekaneszosz keleti végén, 4 tengeri mérföldre fekszik a török partok 
előtt. Symi valószínűleg a legszebb természetes kikötő az egész Égei-tengeren. Nemesi udvarházai fehér, sárga és kék 
színek kombinációjában pompáznak, a dombtetőig érnek.
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Innen már csak nyugatra veheti az 
irányt, hogy mítoszok, vulkánok és 
a múlt gazdagsága között hajózzon 
vissza Kos-ra vagy Rodoszra.

Időjárás és szélviszonyok:
Tavasszal és ősszel általában délkeleti szél fúj, át-
lagosan 2-4 Bft. erősséggel (kivéve néhány kisebb 
időjárás változást). Nyár derekán az északi meltemi 
gyakran erős a Dodekaneszosz-ban is – általában 
4-5 Bft. erősségű, de néha ennél is erősebb, és 
hosszabb is az átlagos 3 napnál (lásd Időjárás és 
szélviszonyok a Kikládokban).

Dodekaneszoszi-szigetek:
14 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Kos
Teljes táv: kb. 312 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Kos - Pserimos -  
Ormos Kalymnou (Kalymnos) (16 tmf.)

3. nap:  Ormos Kalymnou - Xerokampos -  
Lakki (Leros) (22 tmf.)

4. nap:  Lakki - Lipso (Lipsos-sziget) (14 tmf)

5. nap:  Lipso - Arki - Skala Patmos (Patmos) (17 tmf.)

6. nap:  Skala Patmos - Ormos Levitha (Levitha) (23 tmf.)

7. nap:  Ormos Levitha - Kephalos (Kos) (37 tmf.)

8. nap:  Kephalos - Paloi (Nissiros) (12 tmf.)

9. nap:  Paloi - Ormos Leivadia (Tilos) (18 tmf.)

10. nap:  Ormos Leivadia – Rodosz (Rodosz) (42 tmf.)

11. nap:  Rhodos - Lindos (Kos) (23 tmf.)

12. nap:  Lindos - Symi (Symi) (48 tmf.)

13. nap:  Symi

14. nap:  Symi - Kos (40 tmf.)

15. nap:  Kihajózás.
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Korfu, Lefkas és a Jón-tenger szigetei

A Jón-tenger kis-szeles térség különösen, ha a meltemi uralta Égei-tengerrel hasonlítjuk össze. Az északi Korfu és a 
legdélebbi jón sziget, Zakynthos között a szél partnerünk a kényelmes vitorlázásban; lassan ébredezik délelőtt, napközben 
mérsékelt és estére eláll. Ez azt jelenti, hogy nincsenek nehezített feltételek; ideális választás hát családoknak és azoknak, 
akik még kevés hajózási tapasztalattal rendelkeznek.

Emiatt a térség különleges nyaralás lehetőségét adja. Hét különböző sziget, amely változatos és gyönyörű. A félhold alakú 
Korfun hagyományos hegyi falvak látványa vegyül a partvonaléval: néhol még érintetlen a part, máshol meg nyaralótelepek 
borítják. Paxos szigetén a sekély vizű Lakka-öblöt két hegyfok védi. Lefkas a Jón-tenger gyöngyszeme, ahol Korfu után a 
másik Kiriacoulis bázis található. Fiskardo öble Kefallonia szigetén nyáron néha 80 hajót is vonz, mert olyan szép, mint egy 
képeslapon. A szépségek felsorolása közül nem hiányozhatnak Kalamos és Kastos sziget halászfalvai. Legdélebbre vár a 
zöld Zakynthos álom strandjaival, vadregényes tájaival, mészkő sziklaszirtjeivel és misztikus barlangjaival, igazán megéri 
a látogatást.
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A jón-tengeri hajózásból kihagyhatat-
lan Ithaka szigete, Odüsszeusz és fe-
lesége, Pénelopé hazája. A sziget kis 
fővárosában minden a görög mitoló-
giára emlékeztet – az utcák, a terek, a 
kávézók és a tavernák. Aki igazi vitor-
lás kihívást keres, próbálja ki az Ördög 
Átjáróját, a Kefallonia és Ithaka közötti 
szorost. A szűkület megvezeti a leve-
gőt, helyi szélerősödést generál.

Időjárás és szélviszonyok:
Nyáron északnyugati széllel számolhatunk. 
Reggel kezd el fújni, napközben felerősödik 2-4, 
néha 5 Bft.-ig majd este 8 körül elül. Kora reggel 
könnyű szellőt érezhetünk kelet vagy délkeleti 
irányból. Tavasszal és ősszel alacsony légnyomású 
levegő árasztja el a térséget, gyakran érezhetjük a 
meleg déli szelet, a sirokkót. Pár nap erős széllel 
is számolhatunk.

Jón-tenger:
14 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Korfu, Marina Gouvia
Teljes táv: kb. 254 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Korfu - Sivota - Mourtos (24 tmf.)

3. nap:  Mourtos - Ag. loannis - Parga (20 tmf.)

4. nap:  Parga - Mytikas - Preveza (28 tmf.)

5. nap:  Preveza - Skorpios - Nidri (Lefkas) (18 tmf.)

6. nap:  Nidri (Lefkas) –  
Spartochorion (Meganision) (9 tmf.)

7. nap:  Spartochori - Ithaki -  
Fiskardo (Kefallonia) (19 tmf.)

8. nap:  Fiskardo - Skinos - Vathi (Ithaki) (17 tmf.)

9. nap:  Vathi - Porto Leone - Kalamos (20 tmf.)

10. nap:  Kalamos - Ag. Nikolas - Lefkas (21 tmf.)

11. nap:  Lefkas - Gaios (Paxos) (33 tmf.)

12. nap:  Gaios - Lakka (Paxos) (12 tmf.)

13. nap:  Lakka - Petriti (Korfu) (19 tmf.)

14. nap:  Petriti - Marina Gouvia (14 tmf.)

15. nap:  Kihajózás.
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Szicília és az Eoli-szigetek (Lipari-szgk.)

Hosszú strandok, csendes templomok, középkori városok, mandula-ligetek és pisztácia-kertek, pizza, pasta, és napsütés 
kora reggeltől késő estig – ez Szicília, Olaszország legdélebbi szigete. Két indulási lehetőséget kínálunk: az egyik 
Sant’Agata di Militello a sziget északi felén, a másik Marsala kis városa Nyugat-Szicíliában.

Marsala-ból nagyon gyorsan eljutni Északnyugat-Szicília védett területéhez, Zingaro-ig, vagy a karibi stílusú San Vito lo 
Capo tengerparti üdülő-negyedig. Javasoljuk, hogy látogassa meg a festői Castellamare-öblöt is kis kikötőjével és szép 
városával, Castellamare del Golfo-val. Marsala-ból elhajózhat az elragadó Egadi-szigetekhez: Favignana, Marettimo és 
Levanzo szigetén is úgy érzi majd, hogy évszázadokra megállt az idő. 40 mérföld vitorlázással elérheti Ustica szigetét 
Palermo-tól északra: egy sziget, amely isteneiről és halairól híres.

Sant’Agata-i bázisunk Cefalú forgalmas városától 18 mérföldre kiváló kiindulópontja hajózásunknak a híres Eoli-szigetekhez. 
Északkeletre találhatóak utunk fénypontjai: hét lakott vulkáni sziget, némelyikük jacht kikötővel, némelyikük horgonyzási 
lehetőséggel. Lipari a legismertebb és legfejlettebb sziget, Alicudi inkább kicsiny és elszigetelt. Salina zöld és virágos 
köszönhetően édesvízű forrásainak. 
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Mindeközben a Stromboli folyamato-
san ontja magából a füstöt és a láva 
szökőkútjait. Különösen ajánljuk: ka-
paszkodjon fel a kráter széléhez.

Bármelyik indulási kikötőt és hajózási 
térséget is választja Szicíliában, nem 
kétséges, hogy a Földközi-térség leg-
nagyobb szigetén a kultúra és a ter-
mészet szépségei fogják körülvenni.

Időjárás és szélviszonyok:
Szicília klímája inkább száraz és enyhe, összehasonlítva 
Európa más területeivel. Nyár közepén a szél egész 
nap 3-4 Bft. erősséggel fúj. Az északi partoknál főleg 
északnyugatról érkezik, a déli partoknál délkeletről. 
Estére megáll. Erősebb szél és eső csak tavasszal 
és ősszel fordulhat elő, hirtelen időjárási változás 
következményeként. A sivatagi eredetű sirokkó egy 
déli szél, amely viharos erejű is lehet, vörös homokot 
és nagy meleget hoz Afrikából.

Szicília:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Sant’Agata di Militello
Teljes táv: kb. 145 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.
2. nap:  Sant’Agata di Militello - Vulcano (30 tmf.)
3. nap:  Vulcano - Panarea - Stromboli (28 tmf.)
4. nap:  Stromboli - Filicudi (34 tmf.)
5. nap:  Filicudi - Salina (15 tmf.)
6. nap:  Salina - Lipari (9 tmf.)
7. nap:  Lipari - Sant’Agata di Militello (29 tmf.)
8. nap:  Kihajózás.

Indulási kikötő: Marsala
Teljes táv: kb. 180 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.
2. nap:  Marsala - Marettimo (19 tmf.)
3. nap:  Marettimo - San Vito lo Capo (34 tmf.)
4. nap:  San Vito lo Capo – Ustica-sziget (38 tmf.)
5. nap:  Ustica-sziget – Castellamare del Golfo (42 tmf.)
6. nap:  Castellamare del Golfo - Levanzo -  

Favignana (36 tmf.)
7. nap:  Favignana - Marsala (11 tmf.)
8. nap:  Kihajózás.
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Szardínia

A szél és a víz által gömbölyűre formált sziklák, kristálytiszta víz és karibi jellegű strandok – Szardínia vitorlázási térsége 
festői. A legtöbb hajós szerelembe esik a sziget északi és északkeleti felével. A Costa Smeralda és a Maddalena-
szigetcsoport hét fő szigete közelében működik a Kiriacoulis bázis (Portisco-ban).

Egyhetes körútra indulva rengeteg élmény várja. Az első megálló legyen fürdés Cala di Volpe homokos öblében. Majd 
innen például Porto Cervo festői és nagyvilági kikötője felé veheti az irányt, ahova az európai felső tízezer jár. Vagy 
választhatja Cannigione szerény, de pezsgő városát, melynek jachtkikötője tágas, zöld öböl közepén fekszik. Következő 
állomás lehet a kis halászfalu, Porto Palma Caprera szigetén. Innen tovább hajózhat La Maddalena nyüzsgő városi kikötője 
felé. A szigetcsoport fővárosa XVIII. századi palotáival, keskeny utcáival, meredek lépcsőivel elbűvölő.

A Maddalena Nemzeti Park strandok és öblök széles választékát kínálja, elsősorban horgonyzásra és fürdőzésre. Például 
a Stagno Torto (Maddalena-sziget északi felén), Cala Santa Maria-öböl a hasonló nevű szigeten, és mindenek előtt Cala 
Coticcio Caprera-sziget keleti felén, amely az egész térség egyik legszebb öble. 
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Dacára a sok szépséges öbölnek, 
ahová elhajózhat, ne hagyja ki a fes-
tői Bonifacio megtekintését Korzika 
déli csücskén, amelynek fellegvára 
és óvárosa a hófehér mészkő sziklán 
trónolva uralja a természetes  fjordot. 
Az Észak-Szardínia és Dél-Korzika kö-
zötti Bonifacio-szorosban több napot 
is könnyedén el lehet tölteni. Legvon-
zóbb úti  célja a Lavezzi-szigetek le-
kerekített gránit szikláival és gyönyörű 
homokos strandjaival.

Időjárás és szélviszonyok:
Nyáron a mindennapos északnyugati szél lágyan 
fúj, de a Bonifacio-szorosban az 5-6 Bft. erősséget 
is elérheti, a szűkületben felgyorsul a szél. A levegő 
hőmérséklete rendszeresen 35 fokig emelkedik. 
Az év többi része alapvetően kellemes és nyugodt, 
bár néha szeszélyes zivatarok és erős szél is 
előfordul.

Szardínia:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Portisco
Teljes táv: kb. 97 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Portisco - Cala di Volpe - Cannigione (19 tmf.)

3. nap:  Cannigione - Cala Spalmatore -  
La Maddalena (15 tmf.)

4. nap:  La Maddalena - Santa Maria-sziget - 
Bonifacio (Korzika) (20 tmf.)

5. nap:  Bonifacio - Lavezzi - Teresa di Gallura (14 tmf.)

6. nap:  Teresa di Gallura - Cala Coticcio -  
Porto Cervo (22 tmf.)

7. nap:  Porto Cervo - Portisco (8 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.
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A toszkán szigetek

Már az ókorban is Elba a rómaiak kedvelt nyaraló-szigete volt. Napjainkban sincs másként, a Kiriacoulis bázisként szereplő 
Marina di Scarlino jachtkikötőből minden vitorlás elsőként Elbára indul. Ennek több oka is van: Elba sokarcú sziget, 
amelyen jellegzetes olasz városi kikötők, modern marinák és védett öblök egyaránt megtalálhatóak. Elbáról elérhető 
Korzika és Capraia szigete is, de előbb csemegézzen Elba látnivalóiból.

A toszkán szigetek legnagyobbika számos kirándulási lehetőséget kínál. Kössön be Portoferraio-ba, Elba történelmi 
fővárosába (különösen érdemes megnézni a XVI. századi Forte Stella erődöt és a Palazzo dei Mulini-t, Napóleon városi 
rezidenciája volt 1814. évi száműzetése alatt). A Marciana Marina elbűvölő kikötő-város a sziget északnyugati oldalán. 
Porto Azurro védett, természetes kikötője is része kell legyen a túrának.

Ezek után meglátogathatja Korzika északi partvidékét, az életteli Bastia-t vagy Macinaggio jachtkikötőjét. Útba esik 
Capraia szigete, a harmadik legnagyobb toszkán sziget, amely korábban börtönszigetként üzemelt. Fő városa és kikötője 
a keleti oldalon található. Capraia és a hat másik toszkán sziget Európa legnagyobb tengeri nemzeti parkjához, a Toszkán 
Nemzeti Parkhoz tartoznak. Számos delfin fajta, holdhalak, cetek, a barázdás bálnák és a ritka földközi-tengeri barátfókák 
természetes élőhelye.
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CAPRAIA

PIANOSA

ELBA

Portoferraio

Piombino

Follonica

Puntone

Talamone

I
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MONTECRISTO

GIGLIO

GIANNUTRI

Punta Ala

Olaszország:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Puntone
Teljes táv: kb. 157 tengeri mérföld

1. nap: Behajózás.

2. nap:  Puntone - Portoferraio (Elba) (22 tmf.)

3. nap:  Portoferraio - Golfo di Viticcio -  
Capraia (30 tmf.)

4. nap:  Capraia - Macinaggio (Korzika) (20 tmf.)

5. nap:  Macinaggio - Bastia (Korzika) (17 tmf.)

6. nap:  Bastia - Porto Azzurro (Elba) (49 tmf.)

7. nap:  Porto Azzurro - Puntone (19 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.

Időjárás és szélviszonyok:
Nyáron a szél rendszerint nyugatról érkezik a tosz-
kán partokhoz, éjszaka általában könnyű délkeleti 
szél fúj. Ritka az erős szél, inkább szélcsendes idő-
szakokra lehet számítani. Amikor alacsony légnyo-
más uralja a Genovai-öblöt, olyankor délnyugatról 
tiszteletét teszi a viharos libbeccio.
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Kalkara Marina

Az első, aki egy igazán hosszú utat megtéve eljutott Máltára, pontosabban Gozo-ra, Odüsszeusz volt. Bár neki nem 
tetszett, mert Calypso nimfa varázslata alatt hajótöröttként csaknem hét éven át kellett itt várakoznia, míg a nimfa úgy 
döntött, hogy útjára engedi. Börtönében is gyönyörű kilátása volt Odüsszeusznak Málta kistestvérén, Gozo sziget Ramla-
öblében, arany homokos partot és türkiz kék vizet láthatott.

Látogassa meg először Máltát, ahol a Kiriacoulis bázis található. Málta 50 mérföldre fekszik Szicíliától és 160 mérföldre 
keletre Tunéziától; arra lett teremtve, hogy összeköttetés legyen Európa és Afrika között. Pár órás repülőúttal elérhető a 
sziget. Amint Ön is megérkezik, minden a rendelkezésére áll, ami a vitorlázáshoz szükséges: áprilistól októberig kellemes 
hőmérséklet, amely lehetőséget teremt a védett öblök, a szépséges sziklás partok, a finom homokos strandok és a 
nyüzsgő kikötővárosok élvezetére.

Málta fővárosától, Valletta-tól pár kilométerre Kalkara-ban, a Kalkara Marinában szállhat hajóra. A vitorlázók kötelező úti céljai a 
szomszédos festői öblök, a St. Pauls-öböl, a Golden-öböl és az Anchor-öböl (a Popeye című mozifilm egyes részeit itt forgatták).  

MÁLTA
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VALLETTA

RABAT

GOZO

COMINO

MALTA

MEDITERRANEAN
SEA

Málta:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Kalkara marina
Teljes táv: kb. 98 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Kalkara (Valletta kikötő) -  
Mgarr Gozo (15 tmf.)

3. nap:  Mgarr Gozo - Marsalform -  
Dwejra Bay (Gozo) (14 tmf.)

4. nap:  Dwejra Bay - Blue Lagoon (Málta) (8 tmf.)

5. nap:  Blue Lagoon - Mellieha - Valletta (17 tmf.)

6. nap:  Valletta - Golden Bay - Blue Lagoon (30 tmf.)

7. nap:  Golden Bay - Kalkara (14 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.

Időjárás és szélviszonyok: 
A nyári hónapokban nagy meleg és gyenge 
északnyugati szél dominál a térségben. Az erős 
napsütésnek köszönhetően késő délután-este a 
vízi szél enyhíti a forróságot. Elő- és utószezonban 
az időjárás már enyhe, de a keletről érkező erős 
szél behullámoztatja a kikötők vizét.

Marsaxlokk halászkikötője Mál-
ta délkeleti felén a máltai tra-
díciókból ad látványos ízelítőt.  
És azután merre? Mindenképpen 
Gozo felé kell vitorláznia. Gozo elbű-
völő. Még ha Odüsszeusz más véle-
ményen is volt felőle.
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A Francia Riviéra

A mitosz szerint volt egy part, amely sokkal szebb volt a többinél. A legendák szerint ez a hely a meredek sziklák és az 
aranyló strandok paradicsoma az azúrkék tengerben.

Ennek a csodának pontosan a közepén található a Kiriacoulis bázis, Bormes Les Mimosas jachtkikötőjében a Francia 
Riviérán. St.Tropez a szomszédban kínálkozik. A nők általában itt veszítik el a bikini felsőjüket és ez az a hely, ahonnan 
a legújabb divatok kiindulnak és elterjednek a világban. Maga St.Tropez egy nagyon kicsiny, szép település mindössze 
6000 lakossal.

Egyszer az életben látni kell az exkluzív helységek sorát: St.Tropez-tól keletre sorakoznak Nizza, Cannes és Antibes. 
Antibes volt Pablo Picasso kedvenc helye; annyira szerette az ő Antibes-ját tömör várával, régi templomaival, ahogy az 
óváros kirajzolódik a háttérben a tenger kékjével. Szemével felitta a színeket és megfestette őket. Nizzán túl Monaco vár, 
a Földközi-térség kis hercegsége. Monaco kikötőjében a “La Condamine”-ban pár méterre köthet ki a jól ismert Monte 
Carlo-i versenypályától, a híres kaszinó árnyékában, amely sziklán trónol.

FRANCIAORSZÁG
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Ile du Levant

I. Saint Marguerite

I. Saint Honorat

Antibes
Cannes

Mandelieu
La Napoule

P. de la Figuirette

Saint-Raphael
Frejus

Saint-Maxime

Cavalaire sur Mer

Hyeres RADE
D’ HYERES

Le Lavandou

Ile de Port-Cros
Ile de Porquerolles

P.d’ Hyeres-Plage

P. de Bormes-les-Mimosas

Marine de Gogolin

Grand Passe
Petite Passe

Golf de Frajus

Golf de Saint-Tro
pez

Saint Tropez

Az indulási kikötő felé visszafordulva 
dél-nyugati irányban hajózik. Ha nem 
is marad sok ideje, akkor is nézze meg 
a varázslatos Hyeres-szigeteket, a há-
rom “arany szigetet”, amelyek a Cote 
d´Azur előtt fekszenek. Varázslatos ki-
kötőket és csábító horgonyzóhelyeket 
talál. 

Időjárás és szélviszonyok:
A nyári hónapokban a parti és a vízi szél váltakozá-
sa adja a jó szelet. A tengeri szél délutánra elérheti 
a 3-4 Bft. erősséget is, délkeleti vagy keleti irányból 
fúj, este megszűnik. Az északnyugati szél, a miszt-
rál nyár végén jelentkezik be és néha igazán erős 
tud lenni.

Franciaország:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Bormes Les Mimosas
Teljes táv: kb. 138 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Bormes - St.Tropez (24 tmf.)

3. nap:  St.Tropez - Iles de Lerins - Antibes (33 tmf.)

4. nap:  Antibes - Monaco (16 tmf.)

5. nap:  Monaco - Cannes (24 tmf.)

6. nap:  Cannes - Porquerolles (41 tmf.)

7. nap:  Porquerolles - Port Cros - Bormes (10 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.
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Isztriai-félsziget és a Kvarner-öböl

Az Isztria főleg tengerpartból áll. Gyöngyszem települések sora festői palotákkal, ragyogó márvány terekkel és történelmi 
sétányokkal. Porec, Vrsar, Rovinj, Pula, Opatija – ezek a helyek teszik az Isztriát és a Kvarner-öblöt egyedülálló térséggé. 
Ráadásul könnyen és gyorsan megközelíthető Ausztria, Észak-Olaszország és Szlovénia felől is, csak néhány órás autóút 
Észak-Horvátország félszigete.

A Kiriacoulis bázis Marina Veruda kikötőben található, nem messze Pulától. A vitorlással útra kelve két irányt követhet. Az 
északnyugati partvonal mentén elhajózhat Fazana kis szigete mellett Rovinj-ba, Porec-be, Novigrad-ba, egészen Umag-
ig. A part tele van fantasztikus horgonyzóhelyekkel és kis kikötő-városokkal. Ajánljuk még a kékes-zöld Limski-fjordot, 
amely 12 km hosszú benyúlás a szárazföld szívébe. Előtte találhatóak a Brijuni-szigetek, Tito volt jugoszláv elnök nyári 
rezidenciája.

Verudából délkeletnek indulva az Isztriai-félsziget déli csücskénél Cres sziget számos öble felé veheti az irányt. Feltétlenül 
látogassa meg a kicsiny, festői Valunt. Északkeletre tartva eléri az Adria legnagyobb szigetét, Krk-et és annak azonos nevű 
városát, vagy Punat jachtkikötőjét Krk déli öblében, amely öböl csak egy keskeny csatornán át csatlakozik a tengerhez. 

HORVÁTORSZÁG
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DUGI

HVAR

KORCULA

LASTOVO

VIS

BRAC
SOLTA

ZIRJE

KORNAT

UGLIAN

PASMAN

IST

OLIB

PAG

RAB

LOSINJ

UNIJE

CRES

KRK

Pula

Split

Krvavica

Komiza

Stari Grad

Trogir

Sibenik

Betina

Biograd

Zadar

Osor

Rijeka

Várja még a csodálatos Rab és Losinj a 
környező szigetekkel a Kvarner-öböl-
ben.

Bármelyik irányba is indul Pulából, a 
történelmi városok, a kis halászfalvak 
és a védett horgonyzó öblök egyvele-
ge sokrétű élményt ad, amelyek töké-
letessé teszik a hajózást. 

Időjárás és szélviszonyok:
Nyár közepén általában a vízi szél, a misztrál ural-
kodik, amely északnyugatról fúj. Délelőtt éled, 
délutánra eléri a 3-4 Bft. erősséget, majd éjszakára 
elül. A többi időszakban eléri a térséget a déli szél, 
a jugó és a rákövetkező bóra ereje is.

Horvátország:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Pula
Teljes táv: kb. 158 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Pula - Mali Losinj (35 tmf.)

3. nap:  Mali Losinj - Ist (26 tmf.)

4. nap:  Ist - Rab (31 tmf.)

5. nap:  Rab - Osor (23 tmf.)

6. nap:  Osor - Krnica (22 tmf.)

7. nap:  Krnica - Pula (21 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.
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Dalmácia

Dalmácia kb. 400 kilométer hosszú partszakaszt és több száz szigetet kínál, persze beleszámolva a sziklazátonyokat 
is. Pag és Dugi a leghosszabb szigetek Észak-Dalmáciában, míg Brac, Hvar, Korcula, és Mljet azok Dél-Dalmáciában. 
Középen helyezkedik el a Kornátok 147 szigete, mint egy alvó dinoszaurusz. A parti városok némelyike élő múzeum, 
ilyenek Trogir, Split és Dubrovnik.

Dalmácia a vitorlázás központja. Öt Kiriacoulis bázisról hajózhat a dalmát vizeken. Zadar, Biograd, Trogir és Split, illetve 
Krvavica indulási kikötőiből felfedezheti a part és a szigetek szépségét. Trogir és Split pompás óvárosa igazán csábító. 
Vitorlázzon Hvar-i megállóval Korcula felé. Korcula legfőbb látnivalója Marco Polo szülőhelye, aki 1254-ben született itt. 
Hajóján eljuthat az Adria legdélebbi gyöngyszeméig, Dubrovnikba, amely az UNESCO Világörökség része. 
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George Bernard Shaw, a legna-
gyobb angol drámaíró útinaplója is 
azt mondja, „akik a Paradicsomot ke-
resik a földön, azoknak el kell jönnie 
Dubrovnikba”. Akik már hajóztak a 
dalmát vizeken, biztosan egyetérte-
nek vele - azzal a kiegészítéssel, hogy 
ez a megállapítás nemcsak Dubrov-
nikra igaz, hanem egész Dalmáciára.

Időjárás és szélviszonyok:
Az Adriai-tengeren a vitorlás szezon áprilistól-októberig 
tart, de márciusban és novemberben is jókat hajózha-
tunk. Ezen időszak alatt a viharvitorlázástól a szélmen-
tes napokig minden előfordulhat, a tenger pedig egyre 
melegebb. Júliusig és szeptembertől 2-6 Bft. erősségű 
szelek fújnak. Az augusztusi kánikulában gyakori a 
szélcsend, legfeljebb a parti és a vízi szél hoz némi 
enyhülést. Az Adria legfőbb szelei: a bóra észak-észak-
keletről érkező, sarkvidéki eredetű, hideg, egyből erős 
szél; a jugó afrikai eredetű meleg, déli szél, napok alatt 
fokozatosan erősödik be; a misztrál északnyugatról fúj. 
Helyi megfigyelések szerint a jugóra mindig bóra jön.

Horvátország:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Trogir
Teljes táv: kb. 125 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Trogir - Milna (Brac-sziget) (17 tmf.)

3. nap:  Milna - Vis (Vis-sziget) (21 tmf.)

4. nap:  Vis - Kék-barlang (Bisevo) -  
Komiza (Vis-sziget) (19 tmf.)

5. nap:  Komiza - Tarace (Sv.Klement) -  
Hvar (Hvar-sziget) (25 tmf.)

6. nap:  Hvar - Vela Garska (Hvar) -  
Stari Grad (Hvar) (15 tmf.)

7. nap:  Stari Grad (Hvar-sziget) - Trogir (28 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.
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Marmaris, Göcek

Mindkét Kiriacoulis bázis, a Marmaris-i és a Göcek-i is olyan kikötő, ahonnan kényelmes vitorlás-túrát tehet akkor is, 
amikor a meltemi fúj a térségben. A török partvonal védelmet nyújt az erős északi szél ellen, amely Dél-Törökországban 
nyugatról érkezik és kevésbé erős, mint Törökország égei partjainál. Itt fog ragadni, aki szeret fürdözni és napozni, vagy 
ókori romokat meglátogatni jött. Biztonságban tud kikötni álomszép öblökben és esténként élvezheti a török konyha 
remekeit a helyi kisvendéglőkben.

A Marmaris és Finike közötti 100 mérföldes szakaszon számos öblöt és kikötőt talál. Két hetes útra is van elég látnivaló. 
A szokásos útvonaltervből nem hiányozhat például a horgonyzó-öböl Ekincik Limani, ahonnan elkirándulhat a Dalyan-
deltába és Kaunos lükiai sziklasírjaihoz. A gyönyörű, hegyek övezte Göcek városka mára nagyon népszerű lett a vitorlázók 
körében, ahogyan a Fethiye-öböl is, amely 30 tengeri mérföld széles, és 30 szigetével, több mint 100 horgonyzó-helyével, 
Fethiye városával csak Önre vár. Délnek hajózva megtalálja a festői Ölü Deniz sziklás partjait, a türkizkék víz és a fehér 
homokos part ölelésében. A sós vizű tó természetvédelmi terület, sajnos nem hajózhatunk be, csak beevezhetünk. 
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RHODES

TILOS

SIMI

KOS

KALIMNOS

Bodroum Keramos

Marmaris

Bozburun

Mersinlik

Knidos

Datca

Fethiye

Göcek

Kalkan

Látogassa meg Kalkan védett kikö-
tőjét, és Kas macchia-val és olajfák-
kal benőtt széles öblében elterülő 
horgonyzóhelyeit. Biztosan talál egy 
fantasztikus helyet, ahol lehorgonyoz-
hat, gyakran egy ókori görög oszlop 
és egy hangulatos török vendéglő ár-
nyékában.

Időjárás és szélviszonyok:
Nyáron az északias és erős meltemi uralja 
a Marmaris-tól nyugatra fekvő területeket, 
Marmaris-tól keleti irányban viszont nagyon 
gyengén fúj (nyugat-északnyugat felől).  
Az elő- és utószezonban fújó északnyugati 
szél neve lodos.

Törökország:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Marmaris
Teljes táv: kb. 147 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.
2. nap:  Marmaris - Ekincik Limani (19 tmf.)
3. nap:  Ekincik Limani - Dalyan-Delta/Kaunos - 

Manastir Koyu (27 tmf.)
4. nap:  Manastir Koyu - Ölü Deniz -  

Karacaören  (19 tmf.)
5. nap:  Karacaören - Gemiler Reede –  

Asi Koyu (27 tmf.)
6. nap:  Asi Koyu - Serce Limani (31 tmf.)
7. nap:  Serce Limani - Marmaris (24 tmf.)
8. nap:  Kihajózás.

14 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Marmaris
Teljes táv: kb. 263 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.
2. nap:  Marmaris - Ekincik Limani (19 tmf.)
3. nap:  Ekincik Limani - Dalyandelta/Kaunos -  

Asi Koyo (11 tmf.)
4. nap:  Asi Koyo - Ölü Deniz - Karacaören (28 tmf.)
5. nap:  Karacaören - Kas (42 tmf.)
6. nap:  Kas - Finike (35 tmf.)
7. nap:  Finike - Myra - Kekova (18 tmf.)
8. nap:  Kekova - Ucagiz (5 tmf.)
9. nap:  Ucagiz - Kalkan (29 tmf.)
10. nap:  Kalkan - Gemiler-sziget (30 tmf.)
11. nap:  Gemiler Island - Manastir Koyu (14 tmf.)
12. nap:  Manastir Koyu - Asi Koyu (20 tmf.)
13. nap:  Asi Koyu - Serce Limani (31 tmf.)
14. nap:  Serce Limani - Marmaris (24 tmf.)
15. nap:  Kihajózás.
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Bodrum

A Bodrum-i Kiriacoulis bázisról, a város szívéből indulva a tagolt török partok mentén fog hajózni. Számos öblöt rejt a 
partvidék, amelynek hegyvonulatai a tenger fölé magasodnak. Természetesen ne hagyja ki Bodrum belvárosát. Fehér, 
négyzet alakú házaival és a város szimbólumának számító Johannita-erőddel várja Önt.

A félsziget remek kiindulási pont minden irányba. Északra hajózhat Mandalya öble felé, bár a vitorlázók többsége inkább 
meglátogatja az 5 mérföldre fekvő görög Kos szigetét, vagy délnek indulnak Gökova Körfezi és a Resadiye-félsziget felé, 
amely Bodrum nagy öblét délről határolja. A partvonal egymást érő öbleiben pineák, tömjénfák, ciprusok és borókák 
nőnek, a buja növénytakaró leér egészen a tengerpartig. Különösen szép az Amazon-fjord és a Kargibük Limani, ideális, 
védelmet nyújtó rejtekhelyek.

Ha nincs annyi ideje, hogy ezeket a varázslatos öblöket egyesével felfedezze, azt javasoljuk, hogy Knidos-t keresse fel a 
félsziget nyugati szegletében, amely természetes kikötőjével és antik romjaival várja Önt. 

TÖRÖKORSZÁG
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Nem maradhat ki a Resadiye-félszi-
getről Datca meglátogatása sem, 
ahol megérezheti egy keleti halászfalu 
hangulatát. Vagy az olyan öblök sem, 
mint Keci Bükü és Dirsek Bükü, mind-
egyikben van legalább egy vendég-
lő, ahol a helyi, tradicionális ételeket 
kipróbálhatja. Az éttermek többsége 
kényelmes kikötési lehetőséget is biz-
tosít famólókhoz mooring kötéllel.

Időjárás és szélviszonyok:
Nyáron általában a meltemi fúj déltől és csak 
estére csendesedik el. Májusban és júniusban 
a szélerősség 3-4 Bft., júliusban és augusztus-
ban éri el a maximumát. Ebben az időszakban 
a szél 6-7 Bft.-ra is felerősödhet. A meltemi 
szeptemberben és októberben elgyengül. Kos 
és Bodrum között észak-északnyugatias, míg 
Bodrumtól már követi a partvonalat.

Törökország:
7 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: Bodrum (Milta Marina)
Teljes táv: kb. 171 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás.

2. nap:  Bodrum - Datca (44 tmf.)

3. nap:  Datca - Knidos (21 tmf.)

4. nap:  Knidos - Yedi Adalar (Hét sziget) (37 tmf.)

5. nap:  Yedi Adalar - Sehir Adalari (Cleopatra-sziget) - 
Karacasögüt (19 tmf.)

6. nap:  Karacasögüt - Cökertme (20 tmf.)

7. nap:  Cökertme - Yaliciftlik - Bodrum (30 tmf.)

8. nap:  Kihajózás.
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St. Martin

A Windward és Leeward szigetek alkotják a Karib-tenger keleti határát. A Grenada-tól Martinique-ig elterülő Szél felöli-
szigetek (Windward) nevüket a brit tengerészeknek köszönhetik, mert a többi gyarmatról idehajózva gyakran kellett 
dacolniuk a bő szeles időjárással. A térség északi szigetei a Szél alatti-szigetek (Leewards). A Martinique feletti Dominica 
szigetével kezdődik és enyhe északnyugati ívben 200 mérföldet fog át, beleértve Guadeloupe, Monserrat, Antigua, 
Barbuda, Nevis, St.Kitts, St.Barts, Anguilla és St.Martin szigetét, és további kis szigeteket. St.Martin-tól nem messze, a 
Virgin-szigeteknél végződik, Puerto Rico-tól keletre. A vitorlás nyaralásra ideális vizeken hajózhat St.Martin-i bázisunkról, 
változatos úticélokkal a Leeward-szigetek láncolatán. Ott köt ki, ahol a kedve tartja, one-way charterben hajózva pedig a 
hajót bármelyik szigeten leadhatja, vagy az indulási kikötőbe visszaviheti.

St.Martin a Brit Virgin-szigetekkel vetekedik a Karib-térség legnépszerűbb vitorlás desztinációja címéért. Ennek oka, hogy 
a vitorlázás kiváló feltételei kedveznek a tapasztalt hajósoknak, a szigetek bővelkednek a látnivalókban, az idilli pálmafás, 
korallhomokos, türkizkék vizű karib-tengeri nyaralás pedig mindenkit boldoggá tesz.

Ez a csodálatosan békés sziget kétnyelvű, középtájt elválasztva: az északi rész francia, a déli fele holland. A Karib-térség 
egyik legnagyobb légi közlekedési központja. Élvezze a fantasztikus strandokat, beleértve a csendes öblöket és titkos 

KARIB-TÉRSÉG
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szegleteket, a vámmentes vásárlást, 
a díjnyertes éttermeket, az izgalmas 
merülő helyeket, kalandozást az eső-
erdőben, lovaglási lehetőséget a ten-
gerparton stb.

A St.Martin-i hajóbérlés megadja Ön-
nek a szabadságot, hogy a Kelet-Ka-
rib-térség legszebb szigetei közül 
csemegézzen, útja során látványos 
búvár helyeket fedezzen fel. A kivá-
ló konyhájú hangulatos éttermeivel, 
a karibi élő zenével és gazdag gyar-
mati történelmével a St.Martin-i hajós 
nyaralás lehetővé teszi, hogy ízelítőt 
kapjon számtalan élvezetből a világ e 
gyönyörűséges részén.

A Kiriacoulis bázis a Marina Port de 
Plaisance kikötőben található, buja, 
trópusi kertben, kilátással a kékeszöld 
tengerre és a fenséges hegyekre.  
A luxuskikötő kiváló szolgáltatásokat 
nyújt: 5 étterem, 1100 m2-es kaszinó, 
a legfejlettebb spa- és egészségköz-
pont állnak rendelkezésre. Az ingatlan 
továbbá 2 úszómedencének, 7 kivilá-
gított, az éjszakai játékot is lehetővé 
tevő teniszpályának is helyet ad.

Időjárás és szélviszonyok:
A passzátszél jellemzően északkelet-kelet-
ről fúj novembertől márciusig, 10-25 cso-
mós erősséggel, és kelet-délkeleti irányú 
áprilistól októberig. A Leeward-szigeteknek 
van az egész Karib-térségben az egyik 
legkellemesebb időjárása, 26ºC körüli évi 
átlaghőmérséklettel. Az európai lehetősé-
gektől eltérően a karibi vitorlás szezon 12 
hónap. Itt esős és száraz évszakot különböz-
tetünk meg. Decembertől májusig tart a 
száraz évszak, és májustól-decemberig van 
az esős évszak, amikor is a néha lezúduló, 
frissítő égi zuhany ellenére a vitorlázás 
feltételei ugyanúgy ideálisak. Az északi 
egyenlítői áramlat nyugatra tart, az egyes 
szigetek végében felerősödik. Az árapály 
szintváltozás elenyésző a fél méter körüli 
értékével.

Karib-térség:
14 napos útvonal-ajánlat
Indulási kikötő: St.Martin
Teljes táv: kb. 259 tengeri mérföld

1. nap:  Behajózás

2. nap:  Simpson Bay - Little Bay - Great Bay (4 tmf.) 

3. nap:  Great Bay - Wells Bay (Saba) (25 tmf.)

4. nap:  Wells Bay - Basseterre (St. Kitts) (38 tmf.)

5. nap:  Basseterre - White House Bay (4 tmf.) 

6. nap:  White House Bay - Charlestown (Nevis) (11 tmf.) 

7. nap:  Charlestown (Nevis) - Little Bay (Monserrat) (35 tmf.) 

8. nap:  Little Bay - Gustavia (St. Barths) (81 tmf.) 

9. nap:  Gustavia - Anse de Colombier -  
Ile de Fourche (6 tmf.)

10. nap:  Ile de Fourche - Pinel Island (St. Martin) (11 tmf.)

11. nap:  Pinel Island - Road Bay (Anguilla) (20 tmf.)

12. nap:  Road Bay - Prickley Pear Cays + Sandy Island - 
Crocus Bay (Anguilla) (13 tmf.)

13. nap:  Crocus Bay - Marigot (St. Martin) (13 tmf.) 

14. nap:  Marigot - Simpson Bay (11 tmf.) 

15. nap:  Kihajózás
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Görög marinák

Gouvia Marina
A Gouvia Marina Korfu városától és nemzetközi repülőterétől kb. 7 kilométerre fekszik. A tengerészek már régóta úgy gondolnak a Gouvia-öbölre és kikötőre, mint természetes kapocsra 
az Adriai- és a Földközi-tenger között. Ugyanakkor ez egy beléptető kikötő is, ahova behajózva nyugalomra lelnek, élvezhetik a kellemes klímát és a sziget szépségeit.

A marina mindenre felkészült, infrastruktúrája és a nyújtott szolgáltatás magas színvonalú. Az új menedzsment 1996 óta üzemelteti. Teljes férőhely-kapacitása 960 hajóhely a kikötői 
mólók és úszó pontonok mentén, a szárazon kb. 520 hajóhely van. A kikötőhelyek maximum 80 méter hosszú és 6 méter merülésű hajók rendelkezésére állnak akár 20 évre is.

A 3500 négyzetméteres beépített területen számos különböző szolgáltatás érhető el, úgymint hajóbérbeadás, autó-motor kölcsönzés, üzletek, éttermek, kávézó, bár, Kikötői 
Kapitányság, üzemanyagtöltő-állomás, szupermarket, mosoda, zuhanyzók és WC. A közelben található még gyermekmegőrző, úszómedence, sportpályák, például krikett-pálya a 
Korfun nagy hagyományokkal rendelkező sportnak. A marina környéke is nagyon vonzó, minthogy az egész komplexum tökéletes harmóniában van Korfu hagyományos építészetével.

A marina teljes körű kikötői szolgáltatást kínál. Egy 65 tonnás hajódaru és egy 45 tonnás mobil hajólift biztosítja a hajók vízből ki- és beemelését. Továbbá egy kisebb, 5 tonnás hajólift 
és egy hajószállító is rendelkezésre áll. A marina a hét minden napján 24 órában működik, biztonsági cég őrzi.

Lefkas Marina
Lefkas a negyedik legnagyobb jón-tengeri sziget, mely elsősorban a különlegesen szép strandjairól híres. Legnagyobb előnye a földrajzi helyzetében rejlik. Alig 50 méter hosszú híd 
köti össze a szigetet a szárazfölddel, könnyű elérhetőségét biztosítva az Aktio nemzetközi repülőtérnek és más úti céloknak.

A Lefkas Marina a sziget keleti felén található, a sziget azonos nevű fővárosának ölelésében, a kereskedelmi főkikötő mellett, mint város a városban.

A Földközi-térség talán legmodernebb marinája 2002-től üzemel. Férőhely-kapacitása 620 hajóhely maximum 45 méter hosszú hajók részére. A marinát ővező 70.000 négyzetméteres 
partszakaszon sokféle létesítmény és szolgáltatás kapott helyet, úgymint recepció (az Irányító Toronyban), hajóbérbeadás, autó- és motorkölcsönzés, orvosi rendelő, Kikötői Kapitányság, 
mosoda, zuhanyzók és WC, bevásárló központ különböző üzletekkel, szupermarkettel, éttermekkel, kávézókkal. Mialatt bevásárol vagy éppen eszik-iszik, csodálatos kilátás nyílik a 
hajókra és Lefkas szép városára. Marinánkban hotel és konferencia központ is helyet kapott.

A marina teljeskörű kikötői szolgáltatást kínál. A szárazon kb. 278 hajó fér el, egy 70 tonnás hajódaru és egy 60 tonnás mobil hajólift biztosítja a hajók vízből ki- és beemelését. Tágas 
fedett tárolóhely is rendelkezésre áll a hajók parti tárolásához. A marinában a karbantartási és javítási munkák széles skálája végezhető el, beleértve a hajók vízalatti munkálatait is. 
A helyszíni vízalatti javításokra és egyéb munkákhoz búvár is igénybe vehető. A marina a hét minden napján 24 órában működik, biztonsági cég őrzi.
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További információért látogassa meg marináinkról szóló Internetes honlapunkat 
a www.medmarinas.com címen. 

Zea Marina
Piraeus Görögország legnagyobb kikötője, minden évben turisták millióinak kiindulópontja az Égei-tenger szigeteihez, a Szaroniki-öbölbe vagy éppen Kréta szigetére. A marina 
előtti térség, Mikrolimanotól Piraikiig Pireaus legnyüzsgőbb, legélettelibb része, sok üzlettel. Csodás kis kikötők szép éttermekkel, kávézókkal és bárokkal nyújtanak kikapcsolódási 
lehetőséget a szabadidőnkben.

A Zea Marina Piraeusban található, a Peiraiki-félsziget keleti felén. A félsziget határolta tengeröbölnek egy belső (Passalimani) és egy külső medencéje (Freatida) van. Az élet itt 
pezsgőbb, mint a többi kikötőben, köszönhetően a marinában és annak környékén lévő sok színes üzletnek. A marina 40.000 négyzetméteres partszakaszán 4.780 négyzetméteres 
beépített terület kínál modern és magas színvonalú szolgáltatásokat. Vannak éttermek, bárok, kávézók és sok-sok bolt. A marina közvetlen közelében sportlétesítményeket találunk, 
és itt áll a Haditengerészeti Múzeum is. A marina teljes férőhely-kapacitása 670 hajóhely maximum 80 méter hosszú és 6 méter merülésű hajók részére. Az összes hajóhely árammal 
és ivóvízzel ellátott.

A marina a hét minden napján 24 órában működik. Az athéni nemzetközi repülőtértől 45 kilométerre fekszik, míg Athén belvárosától 15 kilométerre.

Kalamata Marina
Kalamata történelmi városa a híres Taigetosz-hegy lábánál fekszik, a Messinai-öböl szépséges vize mossa partjait. A Messiniai-régió legjelentősebb turisztikai, kulturális, ipari, 
kereskedelmi és sportközpontja. A Homéroszi világítótornyok romjaira épült az ókori város. Kalamatában egyesül a modern jelen és a történelmi múlt.

A Kalamata Marina a város és a kereskedelmi főkikötő központjában található, a város szerves részeként, kilátással a Taigetoszra. A marina vendégei így egyidőben élvezhetik Kalamata 
ősi városának életét és szolgáltatásait is.

A modern marina férőhely-kapacitása 250 hajóhely maximum 25 méter hosszú és 3 méter merülésű hajók részére. Az összes hajóhely árammal és ivóvízzel ellátott.

A szárazon kb. 150 hajó fér el, és egy 60 tonnás hajódaru biztosítja a hajók vízből ki- és beemelését. A marina külsős műszakiakkal együttműködve teljes körű kikötői szolgáltatást 
kínál, itt minden karbantartási és javítási munka elvégezhető.

A marinát ővező 860 négyzetméteres beépített területen szolgáltatások sora várja a vendégeket, úgymint üzletek, irodák, bárok, étterem, hajóbérbeadás, autókölcsönzés, 
üzemanyagtöltő-állomás, zuhanyzók és WC. A marina a hét minden napján 24 órában működik, biztonsági cég őrzi. A recepción megérkezéskor örömmel állnak az Ön rendelkezésére.
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Információ
Hogyan foglaljon 
Amikor Ön kiválasztotta az igényeinek megfelelő hajót, 
vegye fel a kapcsolatot képviselőnkkel telefonon, faxon, 
e-mail-ben vagy levélben. Amint ő megkapja az Ön kéré-
sét, azonnal tájékoztatni tudja a hajó foglalhatóságáról 
és a pontos költségekről.

Ügynökhálózatunk közvetlen hozzáféréssel rendelkezik 
hajóink foglaltsági táblázatához a nap 24 órájában a hét 
minden napján, az Interneten futtatott, fejlett szoftve-
rünknek köszönhetően. Ha Ön még nem biztos a döntésé-
ben, de fél attól, hogy a megfelelő hajóról lekésik, opciót 
kérhet képviselőnktől. Ekkor a hajót rendszerint egy hétig 
tartjuk Önnek költségmentesen.

Ha ezen időszak leteltével sem kapunk visszajelzést 
képviselőnktől, feltételezzük, hogy mégsem kéri a hajót 
és az Ön opcióját töröljük. Ha viszont foglalni szeretné, 
képviselőnk megküldi Önnek aláírásra a hajóbérleti szer-
ződésünket.

Foglaláskor az első hajóbérleti díjrészletet képviselők-
nél be kell fizetnie, és mi véglegesítjük az Ön foglalá-
sát. A szerződést -az Ön példánya kivételével- aláírva 
visszavárjuk.

A hajóbérleti díj fennmaradó részlete legkésőbb 4 héttel 
a hajóbérlés kezdete előtt válik esedékessé.

Banki referenciáink:
• EUROBANK: 19, Kallirois str., 117 43 Athén, 

Görögország
• PIRAEUS BANK: 3, Korai str., 105 64 Athén, 

Görögország 

Hajóvezetői képesítés
Kérjük, vegye figyelembe: hajóink bérbevételének fel-
tétele, hogy vagy 2 főnek érvényes tengeri hajóvezetői 
engedélye legyen (egy hajóvezetői engedély szükséges 
Görögország, Törökország, Olaszország és Horvátország 
felségvizeire, utóbbinál VHF rádiókezelői engedéllyel), 
vagy legalább az elvárásainkhoz elégséges tapasztalattal 
rendelkezzenek, melyről egy nyilatkozat aláírását kérjük.

Akár önállóan, akár kapitánnyal bérel, természetesen 
elvárjuk, hogy hajóinkra vigyázzon és tisztelje, szeresse 
a tengert.

Biztonsági letét
Az önálló hajóbérlésnél behajózáskor visszatérítendő biz-
tonsági letétet, azaz kauciót kell letenni a hajó méretétől 
függő összegben. (Helyi kapitányunkkal történő bérlés 
esetén kauciót nem kérünk.)

A biztonsági letét csak hitelkártyával vagy utazási csekkel 
fizethető. A hitelkártya nem alkalmazható a hajóbérleti 
díj fennmaradó részletének és a kért opciók helyszíni 
kifizetésére.

A biztonsági letét fedezi az előre nem látható események 
során bekövetkező bármely kisebb károkat, melyekre a 
hajó biztosítása nem terjed ki. A hajó hiánytalan és hi-
bátlan visszaadása után a letét is visszafizetésre kerül. 
Alternatívaként felajánljuk a vissza nem térítendő kauci-
óbiztosítás-kötés lehetőségét (szintén csak hitelkártyával 
fizethető).

Biztosítás
Az összes hajónk teljesen biztosított a hajóban és felsze-
relésében keletkező károk ellen, mintahogyan harmadik 
félnek okozott kár ellen is. Kérjük, vegye figyelembe, 
hogy a hajó biztosítása nem terjed ki az utasok és pogy-
gyászuk épségére.

Ellátás
Az élelmiszer-beszerzés egyik bázisunkon sem okoz 
gondot, mert az indulási kikötőkben vagy ahhoz közel 
szupermarketek vannak.

Ha mégis szeretne előre rendelni, töltse ki az élelmi-
szer-rendelési formanyomtatványunkat és minden, amit 
kér, megérkezésükkor az Ön hajóján lesz. Kérje képvi-
selőnktől az élelmiszerrendelési listát, és ne felejtse el azt 
visszaküldeni legalább 10 nappal a hajózás kezdete előtt.
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Mit vigyen magával
Hajóink komplett felszereltségének köszönhetően csak a 
ruhaneműt és a személyes holmit kell magával vinnie.

Ne feledje otthon a vászonnadrágját, pólókat, fürdőruhát, 
deck cipőt, rövidnadrágot, esti kimenő ruhát, törölközőt, 
kedvenc zenéjét, sapkát és napvédő krémeket. A szezon 
elején és végén vízhatlan öltözetre (vitorlásruha) is szük-
ség lehet.

Minthogy a hajók tároló kapacitása kissé korlátozott, a 
ruhákat jobb sporttáskában vinni, mint bőröndben. Az 
optimális szervezés érdekében megköszönjük, ha érkezé-
si idejéről a hajóbérlet kezdete előtt legalább 7 nappal 
előre értesít.

A behajózás szerződéses időpontja 17 óra, mindazonáltal 
a hajóátvétel történhet korábban is (ha előbb készen és 
rendben van a hajó), de később is, az Ön érkezési ideje 
szerint.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hajó és felszerelésének 
átadás-átvétele, ellenőrzése és az eligazítás csak a nap-
pali órákban történhet. Amennyiben Ön naplemente után 
érkezik, a hajón alhatnak, és a hivatalos becsekkolás 
másnap reggel történik.
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Magas színvonalú alapfelszereltség

Vitorlás felszerelés
• Rollgénua.
• Rollgrósz a hajóink többségén.
• Kormánykerék.
• Orrsugár-kormány a 2006-os vagy annál fiatalabb 50 

lábas és 50 láb feletti hajókon, és az összes 2015-ös 
évjáratú hajón Görögországban.

• Elektromos horgonycsörlő.
• Lejárati esővédő.
• Bimini top.
• Felfújható gumicsónak.
• Külmotor a csónakra (alapfelszerelés a Karib-

térségben, a többi térségben 49 lábig opcionális,  
50 lábtól alapfelszerelés).

• Aszimmetrikus spinnaker (opcionális).
• Fekália tartály az összes hajón Törökországban,  

az összes 2003-as gyártású vagy annál fiatalabb 
Bavaria hajón és a 2006-os vagy annál fiatalabb 
Dufour típusokon, az összes Beneteau,  
Jeanneau és Lagoon hajón.

• Alumínium feljáró az összes 2008-2015 közötti 
gyártású hajónál.

• Hidraulikus feljáró a görögországi Oceanis 54,  
Lagoon 440, Lagoon 450 és Salina 48 hajókon.

Biztonsági és navigációs felszerelés
• VHF.
• Log és sebességmérő.
• Mélységmérő.
• Autopilot.
• Széljelző műszerek az összes Presztizs és Class 

árkategóriájú hajón és a katamaránokon.
• Térképplotteres GPS (a Földközi-térségben 2003-as 

gyártású vagy annál fiatalabb hajókon).
• Mentősziget.
• 2 db horgony lánccal és kötéllel.
• Minden szükséges hajózási felszerelés a helyi 

előírásoknak megfelelően.
• Tengeri térképek és pilotkönyvek.
• CD lejátszó.

Kényelmi felszerelés
• Elektromos hűtő.
• Fürdőplatform fürdőlétrával és kokpitzuhannyal.
• Melegvíz.
• Akkumulátor-töltő és 220 V-os parti csatlakozó a Karib-

térségben, Olaszországban, Máltán, Franciaországban, 
Horvátországban, Törökországban és Görögországban 
a 2003-as gyártású vagy annál fiatalabb hajókon.

• Elektromos WC az összes 2008-2015 közötti gyártású 
hajón, Görögországban már a 2007-es hajókon is.

• Mikrosütő a 2008-2013 közötti  gyártású Bavaria 34, 
36, 38, 40, 43, 45, 47, 51 és 55 típusokon és az 
összes 2011-13 közötti Bavaria 50 hajón.

• Generátor, hűt-fűt klíma, TV és DVD lejátszó, 
mosogatógép, mikrosütő a görögországi Salina 48 
katamaránon.

• Napelemek az összes 2012-2015-ös gyártású hajón, és 
a legtöbb katamaránon Görögországban.

• Komplett ágynemű és konyhai felszerelés létszám 
szerint, főző- és evőeszközök (az ágynemű 
Franciaországban opcionális).

• Ülőpárnák a kokpitülésre az összes hajón 
Görögországban, Máltán és Törökországban, továbbá 
Horvátországban, Olaszországban, Franciaországban 
és a Karib-térségben a 2003-as gyártású vagy annál 
fiatalabb hajókon.

• Kokpit asztal.
• További részletekért és a részletes felszerelési 

jegyzékért forduljon a képviselőnkhöz.
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LAGOON

560In Greece

LAGOON

560 Műszaki adatok

Gyártási év .........................................................2014
Tervezők................... Van Peteghem-Lauriot Prévost
Belső dizájn ..........................................Nauta Design
Teljes hossz...................................................17,07 m
Szélesség ........................................................9,44 m
Merülés............................................................1,50 m
Árboc magasság ...........................................28,66 m
Saját tömeg ......................................................30,3 T
Motor ........................................... 2 x 110 LE Yanmar
Üzemanyag .............................................2 x 650 liter
Vitorlázat......................................................... 207 m2

Víztartály..................................................4 x 240 liter
Férőhely............................................................. 10 fő

5 kabinos verzió

4 francia- és 1 emeleteságyas-kabin.
Különálló kabinok a személyzet részére saját WC-vel.
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LAGOON

560

LAGOON 560: TAPASZTALAT ÉS INNOVÁCIÓ
• praktikus dizájn
• elegáns és funkcionális helykihasználás
• kényelem és biztonság

SZAKÉRTELEM
• Az Infusion-moulding technológia alkalmazása optimális szerkezetet és nagyobb súlycsökkenést eredményez, 
amely fontos szempont a katamaránok gyártásánál.
• A hajóbelső Alpi ® fa burkolatokkal készül.
• A nagy, függőleges ablakok hatékonyabb védelmet nyújtanak a nap ellen és optimális hely-kihasználást 
biztosítanak a szalonban.
• A hátsó fedélzet a két lépcsősorral fokozott kényelmet nyújt a viharos tengeren.
• VPLP dizájn: garantált teljesítmény vitorlával is.
• Elegáns és kényelmes belső terek a Nauta dizájn-tól.

FEDÉLZET 
• A lépcsőn megközelíthető hatalmas felső fedélzet csodálatos hely a napozásra. A kormányállás tökéletes 
kilátást biztosít minden irányban.
• A tágas hátsó fedélzet teljesen védve van a napsugárzástól és a vízpermettől. Egy szinten van a szalonnal, 
amelytől egy nagy, üveg tolóajtó választja el. Az elülső fedélzet méretes és kényelmes.

BELSŐ TÉR
• A kabin-elrendezés szakít a hajótesttel párhuzamosan szerelt bútorzat hagyományával.
• A kokpit közvetlenül elérhető a tulajdonosi- és a hátsó vendég kabinból.
• A tulajdonosi kabin dolgozósarokkal, külön WC-helyiséggel és külön fürdővel rendelkezik.
• A vendégkabinok VIP elhelyezést biztosítanak, mindegyik fürdőjében zuhanyfülke és WC található.
• A szalonban egy L-alakú konyha kapott helyet, amelyet egy tároló-szekrény választ el a szalontól rajta a TV-vel.
• A térképasztalnál vannak az elektromos panelek és a kapcsolótáblák, az ellenőrző műszerek.
• A hajótesten lévő nagy ablakoknak köszönhetően természetes fény árad be a kabinokba.
• A szalonban és a kabinokban hangulatvilágítást is kapcsolhatunk, a szalon ablakaira sötétítő tehető. 
• A motortér távol van a lakóterektől és tökéletesen hangszigetelt.

Hajóbemutató

Műszaki tartalom
Hidraulikus alumínium csónak-kiemelő.
Onan áramfejlesztő 17,5 KVA.
2 db inverter 24/220V - 5000 VA.
Vízkészítő 280 liter/óra.
3 db elektromos csörlő 70,2 a felső fedélzeten.

Kényelmi felszerelés
Légkondícionáló 72.000 BTU.
Ventillátorok a szalonban és a kabinokban.
Hangulatvilágítás a szalonban és a kabinokban.
Led-világítással ellátott bimini a kormányállás felett.
Napozó és kokpit párnák.
Hűtőszekrény a kokpitban.
2 db inverter 24/220V - 5000 VA.
Elektromos öblítésű WC-k.
Kiegészítő fagyasztószekrény.
MIELE mosó- és szárítógép 5kg ruhatöltetig.
MIELE 12 terítékes mosogatógép.
HD TV a szalonban és a kabinokban.
Playstation játékokkal.
Blue-Ray lejátszó.
RR árboc antenna (TV, VHF, AM-FM, GSM).
Fedélzeti Wi-Fi, amikor elérhető 3G/4G.
CD-s rádió MP3 lejátszóval hangszórókkal a kokpitban, 
a szalonban és a felső fedélzeten, illetve minden kabinban.

Vízi sportok
Csónak külmotorral.
Vízisí.
2 személyes kajak.

Navigáció és biztonság
Raymarine i70 távolság-, sebesség-, mélység-, szélmérő.
Raymarine autopilot.
E165W térképplotteres GPS kijelzővel a kormányállásban.
E165W térképplotteres GPS kijelzővel a térképasztalnál.
Raymarine AIS 650 berendezés.
Raymarine radar HD Digital 48 tmf-ig.
Raymarine VHF tengeri rádió.

Felszereltség
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LAGOON

560

LAGOON 560: TAPASZTALAT ÉS INNOVÁCIÓ
• praktikus dizájn
• elegáns és funkcionális helykihasználás
• kényelem és biztonság

SZAKÉRTELEM
• Az Infusion-moulding technológia alkalmazása optimális szerkezetet és nagyobb súlycsökkenést eredményez, 
amely fontos szempont a katamaránok gyártásánál.
• A hajóbelső Alpi ® fa burkolatokkal készül.
• A nagy, függőleges ablakok hatékonyabb védelmet nyújtanak a nap ellen és optimális hely-kihasználást 
biztosítanak a szalonban.
• A hátsó fedélzet a két lépcsősorral fokozott kényelmet nyújt a viharos tengeren.
• VPLP dizájn: garantált teljesítmény vitorlával is.
• Elegáns és kényelmes belső terek a Nauta dizájn-tól.

FEDÉLZET 
• A lépcsőn megközelíthető hatalmas felső fedélzet csodálatos hely a napozásra. A kormányállás tökéletes 
kilátást biztosít minden irányban.
• A tágas hátsó fedélzet teljesen védve van a napsugárzástól és a vízpermettől. Egy szinten van a szalonnal, 
amelytől egy nagy, üveg tolóajtó választja el. Az elülső fedélzet méretes és kényelmes.

BELSŐ TÉR
• A kabin-elrendezés szakít a hajótesttel párhuzamosan szerelt bútorzat hagyományával.
• A kokpit közvetlenül elérhető a tulajdonosi- és a hátsó vendég kabinból.
• A tulajdonosi kabin dolgozósarokkal, külön WC-helyiséggel és külön fürdővel rendelkezik.
• A vendégkabinok VIP elhelyezést biztosítanak, mindegyik fürdőjében zuhanyfülke és WC található.
• A szalonban egy L-alakú konyha kapott helyet, amelyet egy tároló-szekrény választ el a szalontól rajta a TV-vel.
• A térképasztalnál vannak az elektromos panelek és a kapcsolótáblák, az ellenőrző műszerek.
• A hajótesten lévő nagy ablakoknak köszönhetően természetes fény árad be a kabinokba.
• A szalonban és a kabinokban hangulatvilágítást is kapcsolhatunk, a szalon ablakaira sötétítő tehető. 
• A motortér távol van a lakóterektől és tökéletesen hangszigetelt.

Hajóbemutató

Műszaki tartalom
Hidraulikus alumínium csónak-kiemelő.
Onan áramfejlesztő 17,5 KVA.
2 db inverter 24/220V - 5000 VA.
Vízkészítő 280 liter/óra.
3 db elektromos csörlő 70,2 a felső fedélzeten.

Kényelmi felszerelés
Légkondícionáló 72.000 BTU.
Ventillátorok a szalonban és a kabinokban.
Hangulatvilágítás a szalonban és a kabinokban.
Led-világítással ellátott bimini a kormányállás felett.
Napozó és kokpit párnák.
Hűtőszekrény a kokpitban.
2 db inverter 24/220V - 5000 VA.
Elektromos öblítésű WC-k.
Kiegészítő fagyasztószekrény.
MIELE mosó- és szárítógép 5kg ruhatöltetig.
MIELE 12 terítékes mosogatógép.
HD TV a szalonban és a kabinokban.
Playstation játékokkal.
Blue-Ray lejátszó.
RR árboc antenna (TV, VHF, AM-FM, GSM).
Fedélzeti Wi-Fi, amikor elérhető 3G/4G.
CD-s rádió MP3 lejátszóval hangszórókkal a kokpitban, 
a szalonban és a felső fedélzeten, illetve minden kabinban.

Vízi sportok
Csónak külmotorral.
Vízisí.
2 személyes kajak.

Navigáció és biztonság
Raymarine i70 távolság-, sebesség-, mélység-, szélmérő.
Raymarine autopilot.
E165W térképplotteres GPS kijelzővel a kormányállásban.
E165W térképplotteres GPS kijelzővel a térképasztalnál.
Raymarine AIS 650 berendezés.
Raymarine radar HD Digital 48 tmf-ig.
Raymarine VHF tengeri rádió.

Felszereltség
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LAGOON

560In Greece

LAGOON

560 Műszaki adatok

Gyártási év .........................................................2014
Tervezők................... Van Peteghem-Lauriot Prévost
Belső dizájn ..........................................Nauta Design
Teljes hossz...................................................17,07 m
Szélesség ........................................................9,44 m
Merülés............................................................1,50 m
Árboc magasság ...........................................28,66 m
Saját tömeg ......................................................30,3 T
Motor ........................................... 2 x 110 LE Yanmar
Üzemanyag .............................................2 x 650 liter
Vitorlázat......................................................... 207 m2

Víztartály..................................................4 x 240 liter
Férőhely............................................................. 10 fő

5 kabinos verzió

4 francia- és 1 emeleteságyas-kabin.
Különálló kabinok a személyzet részére saját WC-vel.
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Flotta

Bavaria cruiser 56 Bavaria cruiser 55 Oceanis 54 Jeanneau 53 Dufour Gib'Sea 51

Foglalható: Görögország Görögország Görögország, Karib-térség, 
Olaszország Görögország, Málta Görögország, Karib-térség, 

Horvátország
Hosszúság: 16.75 m 16.72 m 16.70 m 16.06 m 15.80 m
Szélesség: 4.76 m 4.75 m 4.90 m 4.77 m 4.80 m
Merülés: 2.46 m 2.35 m 2.30 m 2.28 m 1.85 m
Motor: Yanmar 100 LE Volvo 110 LE Yanmar 110/75 LE Yanmar 110 LE Volvo 78 LE
Üzemanyag-tartály: 280 liter 380 liter 475 liter 240 liter 500 liter
Víztartály: 690 liter 700 liter 970 liter 950 liter 980 liter
Vitorla felület: 145 m² 145 m² 154 m² 132 m² 128 m²
Férőhely: 12 10 10 12 10

LAGOON

560In Greece

LAGOON

560 Műszaki adatok

Gyártási év .........................................................2014
Tervezők................... Van Peteghem-Lauriot Prévost
Belső dizájn ..........................................Nauta Design
Teljes hossz...................................................17,07 m
Szélesség ........................................................9,44 m
Merülés............................................................1,50 m
Árboc magasság ...........................................28,66 m
Saját tömeg ......................................................30,3 T
Motor ........................................... 2 x 110 LE Yanmar
Üzemanyag .............................................2 x 650 liter
Vitorlázat......................................................... 207 m2

Víztartály..................................................4 x 240 liter
Férőhely............................................................. 10 fő

5 kabinos verzió

4 francia- és 1 emeleteságyas-kabin.
Különálló kabinok a személyzet részére saját WC-vel.
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Bavaria cruiser 51 Bavaria 51 cruiser Sun Odyssey 509 Bavaria cruiser 50 Bavaria 50 cruiser

Foglalható: Görögország, Törökország, 
Horvátország Görögország, Olaszország Görögország Görögország, Franciaország, 

Horvátország
Görögország, Olaszország, 

Horvátország, Málta
Hosszúság: 15.57 m 15.50 m 15.38 m 15.57 m 15.45 m
Szélesség: 4.67 m 4.49 m 4.69 m 4.63 m 4.49 m
Merülés: 2.25 m 1.90 m 2.28 m 1.85 m 1.85 m
Motor: Volvo 75 LE Volvo 72 LE Yanmar 75 LE Volvo 72 LE Volvo 75 LE
Üzemanyag-tartály: 300 liter 320 liter 240 liter 348 liter 320 liter
Víztartály: 710 liter 790 liter 615 liter 560 liter 750 liter
Vitorla felület: 131 m² 132 m² 114 m² 132 m² 130 m²
Férőhely: 10 10 10 10 10

Bavaria 50 Oceanis 50 Sun Odyssey 50 DS Bavaria 49 Oceanis 48

Foglalható: Görögország, Horvátország Malta Törökország Görögország Görögország, Horvátország, 
Törökország

Hosszúság: 15.43 m 15.42 m 15.07 m 15.40 m 14.60 m
Szélesség: 4.55 m 4.82 m 4.49 m 4.46 m 4.74 m
Merülés: 2.00 m 2.00 m 2.15 m 1.80 m 2.15 m
Motor: Volvo 78 LE Yanmar 75 LE Yanmar 75 LE Volvo 78 LE Yanmar 75 LE
Üzemanyag-tartály: 270 liter 400 liter 240 liter 320 liter 400 liter
Víztartály: 730 liter 980 liter 615 liter 650 liter 690 liter
Vitorla felület: 119 m² 118 m² 101 m² 116 m² 112 m²
Férőhely: 10 12 10 10 10

Flotta
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Bavaria 47 cruiser Bavaria cruiser 46 Bavaria 46 cruiser Bavaria cruiser 46 (3 cbs.) Sun Odyssey 469

Foglalható: Görögország Görögország, Horvátország, 
Törökország, Olaszország

Görögország, Horvátország, 
Olaszország, Málta Olaszország Görögország

Hosszúság: 14.49 m 14.27 m 14.20 m 14.27 m 14.05 m
Szélesség: 4.39 m 4.35 m 4.35 m 4.35 m 4.49 m
Merülés: 1.87 m 2.10 m 1.85 m 2.10m 2.24 m
Motor: Volvo 53 LE Volvo 55 LE Volvo 55 LE Volvo 55 LE Yanmar 54 LE
Üzemanyag-tartály: 210 liter 210 liter 210 liter 210 liter 240 liter
Víztartály: 460 liter 360 liter 460 liter 360 liter 615 liter
Vitorla felület: 119 m² 108 m² 122 m² 108 m² 105.5 m²
Férőhely: 9 9 9 7 10

Bavaria 46 Holiday Bavaria cruiser 45 Oceanis 45 (4 cbs.) Oceanis 45 (3 cbs.) Dufour 455

Foglalható: Olaszország Görögország, Franciaország, 
Horvátország, Törökország Görögország, Olaszország Görögország, Törökország Karib-térség, Görögország

Hosszúság: 14.48 m 14.75 m 13.85 m 13.85 m 13.76 m
Szélesség: 4.45 m 4.35 m 4.49 m 4.49 m 4.30 m
Merülés: 2.00 m 2.16 m 2.15 m 2.15 m 2.00 m
Motor: Volvo 59 LE Volvo 53 LE Yanmar 54 LE Yanmar 54 LE Volvo 55 LE
Üzemanyag-tartály: 230 liter 210 liter 200 liter 200 liter 250 liter
Víztartály: 600 liter 360 liter 570 liter 570 liter 530 liter
Vitorla felület: 100 m² 107 m² 100 m² 100 m² 101 m²
Férőhely: 10 9 10 8 9
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Bavaria 44 Sun Odyssey 44i Bavaria 44 Vision Sun Odyssey 439 Sun Odyssey 439 (3 cbs.)

Foglalható: Görögország, Horvátország Görögország, Horvátország Görögország Görögország, Málta, 
Horvátország Olaszország

Hosszúság: 13.95 m 13.75 m 13.70 m 13.34 m 13.34 m
Szélesség: 4.25 m 4.37 m 4.39 m 4.24 m 4.24 m
Merülés: 1.65 m 2.05 m 1.80 m 2.20 m 2.20 m
Motor: Volvo 55 LE Yanmar 54 LE Volvo 75 LE Yanmar 54 LE Yanmar 54 LE
Üzemanyag-tartály: 210 liter 240 liter 210 liter 200 liter 200 liter
Víztartály: 360 liter 615 liter 360 liter 530 liter 530 liter
Vitorla felület: 85 m² 101 m² 111 m² 93 m² 93 m²
Férőhely: 9 10 7 9 8

Oceanis 43 (4 cbs.) Oceanis 43 (3 cbs.) Bavaria 43 cruiser Dufour Gib'Sea 43 Dufour 425

Foglalható: Olaszország, Franciaország Franciaország, Olaszország Görögország, Olaszország Görögország, Horvátország Olaszország

Hosszúság: 13.10 m 13.10 m 13.10 m 12.83 m 12.90 m
Szélesség: 4.12 m 4.12 m 3.99 m 4.26 m 4.16 m
Merülés: 2.00 m 2.00 m 1.85 m 1.70 m 2.10 m
Motor: Yanmar 54 LE Yanmar 54 LE Volvo 55 LE Volvo 50 LE Volvo 55 LE
Üzemanyag-tartály: 200 liter 200 liter 210 liter 250 liter 160 liter
Víztartály: 360 liter 360 liter 360 liter 570 liter 450 liter
Vitorla felület: 91 m² 91 m² 95 m² 90 m² 84 m²
Férőhely: 10 8 7 9 7

Flotta
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Sun Odyssey 42 DS Bavaria 42 Bavaria 42 cruiser Sun Odyssey 42i Bavaria cruiser 41

Foglalható: Görögország Görögország, Horvátország Görögország, Horvátország Görögország Görögország

Hosszúság: 12.93 m 13.40 m 12.99 m 12.85 m 12.35 m
Szélesség: 4.13 m 3.95 m 3.99 m 4.13 m 3.96 m
Merülés: 2.13 m 2.00 m 1.80 m 2.13 m 2.09 m
Motor: Yanmar 54 LE Volvo 50 LE Volvo 55 LE Yanmar 54 LE Volvo 55 LE
Üzemanyag-tartály: 130 liter 230 liter 210 liter 130 liter 210 liter
Víztartály: 355 liter 360 liter 360 liter 355 liter 360 liter
Vitorla felület: 77,4 m² 91 m² 93 m² 81 m² 82 m²
Férőhely: 8 9 7 8 7

Bavaria 41 Oceanis 41 Dufour Gib'Sea 41 Sun Odyssey 409 Sun Odyssey 40.3

Foglalható: Horvátország Görögország, Franciaország, 
Törökország Görögország Görögország, Olaszország, 

Franciaország Horvátország

Hosszúság: 12.55 m 12.43 m 12.45 m 12.34 m 12.20 m
Szélesség: 3.99 m 4.20 m 3.92 m 3.99 m 3.95 m
Merülés: 1.70 m 2.05 m 1.69 m 2.10 m 2.00 m
Motor: Volvo 55 LE Yanmar 40 LE Volvo 55 LE Yanmar 40 LE Volvo 54 LE
Üzemanyag-tartály: 150 liter 200 liter 160 liter 200 liter 136 liter
Víztartály: 300 liter 530 liter 570 liter 330 liter 310 liter
Vitorla felület: 82 m² 83 m² 80 m² 79 m² 77 m²
Férőhely: 7 8 7 8 8
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Bavaria cruiser 40 Dufour 405 Bavaria 40 cruiser Bavaria 40 Oceanis 40

Foglalható: Görögország, Olaszország, 
Horvátország, Törökország

Görögország, Franciaország, 
Olaszország

Görögország, Horvátország, 
Olaszország

Görögország, Horvátország, 
Málta

Görögország, Horvátország, 
Málta

Hosszúság: 12.45 m 12.17 m 12.35 m 12.48 m 12.17 m
Szélesség: 3.99 m 3.98 m 3.99 m 3.99 m 3.96 m
Merülés: 2.05 m 2.03 m 1.90 m 1.95 m 1.95 m
Motor: Volvo 38 LE Volvo 40 LE Volvo 40 LE Volvo 50 LE Yanmar 40 LE
Üzemanyag-tartály: 210 liter 200 liter 210 liter 150 liter 200 liter
Víztartály: 360 liter 380 liter 360 liter 300 liter 360 liter
Vitorla felület: 91 m² 82 m² 84 m² 74 m² 76 m²
Férőhely: 7 7 7 7 8

Bavaria 39 cruiser Bavaria 38 cruiser (3 cbs.) Bavaria 38 cruiser (2 cbs.) Oceanis 38 Dufour 385

Foglalható: Görögország, Törökország, 
Horvátország

Olaszország, Horvátország, 
Franciaország Görögország, Franciaország Görögország Görögország, Karib-térség

Hosszúság: 12.14 m 11.72 m 11.72 m 11.50 m 11.72 m
Szélesség: 3.97 m 3.90 m 3.90 m 3.99 m 3.93 m
Merülés: 1.85 m 1.95 m 1.95 m 2.05 m 1.76 m
Motor: Volvo 55 LE / 40 LE Volvo 27 LE Volvo 27 LE Yanmar 29 LE Yanmar 40 LE
Üzemanyag-tartály: 210 liter 150 liter 150 liter 130 liter 160 liter
Víztartály: 360 liter 360 liter 360 liter 330 liter 440 liter
Vitorla felület: 83 m² 69 m² 69 m² 65 m² 74 m²
Férőhely: 7 8 6 8 7
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Dufour 380 (3 cbs.) Dufour 380 (2 cbs.) Sun Odyssey 379 Dufour 375 Oceanis 37

Foglalható: Olaszország Törökország Görögország, Franciaország Görögország, Franciaország Görögország, Olaszország

Hosszúság: 11.19 m 11.19 m 11.34 m 11.19 m 11.48 m
Szélesség: 3.85 m 3.85 m 3.76 m 3.85 m 3.92 m
Merülés: 1.90 m 1.90 m 1.95 m 1.90 m 1.90 m
Motor: Volvo 40 LE Volvo 40 LE Yanmar 29 LE Volvo 30 LE Yanmar 29 LE
Üzemanyag-tartály: 200 liter 200 liter 130 liter 200 liter 130 liter
Víztartály: 380 liter 380 liter 330 liter 380 liter 346 liter
Vitorla felület: 66 m² 66 m² 70 m² 66 m² 65 m²
Férőhely: 8 6 8 8 8

Bavaria cruiser 37 Bavaria 37 cruiser Bavaria 37 Dufour Gib'Sea 37 Bavaria cruiser 36 (3 cbs.)

Foglalható: Görögország, Horvátország, 
Franciaország Horvátország, Olaszország Horvátország Horvátország Görögország, Olaszország, 

Törökország, Horvátország, Málta
Hosszúság: 11.30 m 11.20 m 11.55 m 10.98 m 11.30 m
Szélesség: 3.67 m 3.80 m 3.68 m 3.72 m 3.67 m
Merülés: 1.95 m 1.95 m 1.85 m 1.68 m 1.95 m
Motor: Volvo 28 LE Volvo 28 LE Volvo 29 LE Volvo 29 LE Volvo 28 LE
Üzemanyag-tartály: 150 liter 150 liter 150 liter 160 liter 150 liter
Víztartály: 360 liter 360 liter 300 liter 450 liter 360 liter
Vitorla felület: 65 m² 67 m² 58 m² 65 m² 69 m²
Férőhely: 8 8 7 8 8
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Bavaria cruiser 36 (2 cbs.) Bavaria 36 (2002/05) Dufour 365 Sun Odyssey 36i (3 cbs.) Sun Odyssey 36i

Foglalható: Franciaország, Törökország Görögország, Horvátország Görögország, Karib-térség Olaszország Görögország, Karib-térség

Hosszúság: 11.30 m 11.40 m 10.81 m 10.94 m 10.94 m
Szélesség: 3.67 m 3.60 m 3.65 m 3.59 m 3.59 m
Merülés: 1.95 m 1.65 m 1.70 m 1.94 m 1.94 m
Motor: Volvo 28 LE Volvo 29 LE Volvo 29 LE Yanmar 29 LE Yanmar 29 LE
Üzemanyag-tartály: 150 liter 150 liter 90 liter 130 liter 130 liter
Víztartály: 360 liter 300 liter 265 liter 355 liter 355 liter
Vitorla felület: 69 m² 63 m² 63 m² 63.7 m² 63.7 m²
Férőhely: 6 8 7 8 6

Sun Odyssey 349 Bavaria 34 cruiser Dufour 34 Bavaria 32

Foglalható: Görögország, Horvátország, 
Málta Görögország Görögország Görögország

Hosszúság: 10.34 m 10.71 m 10.60 m 10.30 m
Szélesség: 3.44 m 3.60 m 3.48 m 3.35 m
Merülés: 1.98 m 1.90 m 1.92 m 1.50 m
Motor: Yanmar 21 LE Volvo 18 LE Volvo 29 LE Volvo 19 LE
Üzemanyag-tartály: 130 liter 150 liter 100 liter 90 liter
Víztartály: 206 liter 210 liter 265 liter 150 liter
Vitorla felület: 55 m² 59 m² 65 m² 46 m²
Férőhely: 8 6 6 6
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Salina 48 Bahia 46 Lagoon 450 Lagoon 440

Foglalható: Görögország Görögország Görögország, Törökország, Olaszország Görögország, Horvátország 

Hosszúság: 14.30 m 14.00 m 13.96 m 13.61 m
Szélesség: 7.70 m 7.30 m 7.84 m 7.70 m
Merülés: 1.10 m 1.30 m 1.30 m 1.30 m
Motor: Volvo 2 x 55 LE Yanmar 2 x 36 LE Yanmar 2 x 55 LE Yanmar 2 x 54 LE
Üzemanyag-tartály: 480 liter 400 liter 1000 liter 650 liter
Víztartály: 795 liter 900 liter 700 liter 900 liter
Vitorla felület: 136 m² 140 m² 134 m² 116 m²
Férőhely: 12 12 10 10

Helia 44 Orana 44 Belize 43 Lagoon 421

Foglalható: Olaszország, Karib-térség, Horvátország Görögország Görögország Olaszország, Horvátország

Hosszúság: 13.30 m 13.10 m 13.00 m 12.61 m
Szélesség: 7.40 m 7.35 m 7.00 m 7.50 m
Merülés: 1.15 m 1.20 m 1.30 m 1.26 m
Motor: Volvo 2 x 55 LE Volvo 2 x 40 LE Yanmar 2 x 27 LE Yanmar 2 x 40 LE
Üzemanyag-tartály: 470 liter 350 liter 300 liter 600 liter
Víztartály: 750 liter 530 liter 600 liter 680 liter
Vitorla felület: 115 m² 109 m² 111 m² 105 m²
Férőhely: 10 10 10 10
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Lipari 41 (2 WC) Lipari 41 (4 WC) Lagoon 400 (4 WC) Lagoon 400 (2 WC)

Foglalható: Horvátország Törökország Görögország, Olaszország Franciaország

Hosszúság: 11.95 m 11.95 m 11.97 m 11.97 m
Szélesség: 6.73 m 6.73 m 7.25 m 7.25 m
Merülés: 1.15 m 1.15 m 1.21 m 1.21 m
Motor: Volvo 2 x 28 LE Volvo 2 x 30 LE Yanmar 2 x 40 LE Yanmar 2 x 40 LE
Üzemanyag-tartály: 300 liter 300 liter 400 liter 400 liter
Víztartály: 530 liter 530 liter 600 liter 600 liter
Vitorla felület: 90 m² 90 m² 84 m² 84 m²
Férőhely: 10 10 10 10

Lagoon 39 (2 WC) Lagoon 39 (4 WC) Lagoon 380 Athena 38

Foglalható: Görögország Görögország Görögország Görögország

Hosszúság: 11.74 m 11.74 m 11.55 m 11.60 m
Szélesség: 6.80 m 6.80 m 6.53 m 6.30 m
Merülés: 1.21 m 1.21 m 1.15 m 0.95 m
Motor: Yanmar 2 x 40 LE Yanmar 2 x 40 LE Yanmar 2 x 29 LE Yanmar 2 x 18 LE
Üzemanyag-tartály: 400 liter 400 liter 200 liter 180 liter
Víztartály: 600 liter 600 liter 630 liter 360 liter
Vitorla felület: 70 m² 70 m² 77 m² 88 m²
Férőhely: 10 10 10 8
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Hajóvásárlás Kiriacoulis-szal

Nem csak a milliomosok és a nagybefektetők lehetnek 
büszke jachttulajdonosok. Örömteli, egyben kifizetődő 
befektetés is tud lenni a saját hajó. Ha Ön a KIRIACOULIS 
jachtgazdálkodás által lesz hajótulajdonos, anélkül hajóz-
hat, hogy a biztosítások, a kikötőhely, a pótalkatrészek 
vagy a karbantartás költségei miatt aggódnia kellene. 
Ránk hagyhatja az összes hajóköltséget és a velejáró 
problémák terhét. Az Ön feladata csak annyi, hogy el-
döntse, mikor és mely bázisunkon kíván nyaralni. 

A hajó megvásárlása és magánkézben tartása köztudot-
tan nagyon drága. Még költségesebb a folyamatos kar-
bantartás és a hajó jó állapotának megőrzése. Továbbá 
a tulajdonos csak bizonyos hajózási határok között tudja 
a hajóját használni. Amikor a KIRIACOULIS hajóhasznosí-
tási programon keresztül vásárol, Ön az összes kiadást 
megspórolja, és lehetősége nyílik arra, hogy 24 bázisunk 
akármelyikéről hajózzon a Földközi-tengeren és a Ka-
rib-térségben. Vagy helyette jövedelemre tesz szert. Miért 
is ne bízná akkor szakértőkre a hajóját, akik garantálják, 
hogy egy hajó birtoklása nem pluszköltségek és problé-
mák forrása, hanem a plusz bevételé és az örömé?

A legnépszerűbb programban a vásárláshoz szükséges 
tőke minimalizálásához kezdő részletként Öntől csak az 
új hajó vételárának 35%-át kérjük.

További információért forduljon bizalommal kizárólagos ma-
gyarországi képviselőnkhöz, amely a Mérföld Yachting Kft.

Hajóhasznosítási program (charter management)
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www.kiriacoulis.com


