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SAIL4FUN  Élményvitorlázás 
ST. MARTIN-2016. JANUÁR 16-27. 

 

 
2016 januárjában St. Martint, az észak Karib-tenger egyik gyöngyszemét fedezzük fel élményvitorlázóinkkal.  
Élmény: Megcsodálni a környék korallzátonyainak színes forgatagát, majd kipihenni a látványt a lágyan 
ringatózó katamaránokon vagy a part fehér, púderfinomságú homokján. Este az íz orgiát nyújtó karib 
konyha felfedezése után elmerülni a forró ritmusú egzotikus éjszakai életben. 
Kaland: Meghódítani a sziget esőerdőit, lencsevégre kapni egy-egy gyönyörű pillangót a pillangó farmon, és 
megmászni a Pic Paradist, hogy lélegzetelállító panorámaképeket készítsünk a környező vidékről. 
Kihívás: Megkísérteni Fortuna asszonyt a sziget kaszinóinak egyikében, vagy választani a sok „duty-free” 
butik kínálatából 
 

Utazás: Repülővel AF (Budapest Ferihegy – 
Párizson át – Princess Juliana reptér, vissza 
Amsterdamon át) 
 
Indulási időpont: 2016.01.16.   
 
Amerre hajózunk: 2016.01.16. – 2016.01.23.  
Grand Case 
Anguilla  
Marigot Bay 
Saba 
St. Barthélemy 
 Ile Tintamarre 
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Hajók 

A hajók korlátozott számban állnak rendelkezésünkre, választani a jelentkezés sorrendjében lehet. 
 
Lagoon 440, 2009-es, (8+2 fős) 4 kabinos+2 skipper kabin + szalon + 4 fürdő 

 
 
Nautitech 441, 2010-es, (8+2 fős) 4 kabinos+2 skipper kabin + szalon + 4 fürdő 

Lagoon 400, 2010-es és 2012-es, (8+2 fős) 4 kabinos + szalon + 4 fürdő 

 
 
Lagoon 380S2,2014-es, (8 fős) 4 kabinos + szalon + 4 fürdő 
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Kaució a hajókra* (készpénz vagy bankkártya) 
-750 Euró/hajó ( Lagoon 440, Nautitech 441) 
-500 Euró/hajó (Lagoon 400, Lagon 380 S2) 
* A kaucióbiztosítás díját az ár tartalmazza, ezért a megjelölt csökkentett összegű kauciók helyezendőek 
letétbe 
 
Hajóvezetői engedély:   hajóvezetők részéről hajózási tapasztalatot igazoló dokumentum szükséges 
(formanyomtatvány irodánktól kérhető) 
 
Hajók felszereltsége:   tágas kényelmes kabinok, fürdő, wc, hűtő, gáztűzhely, és minden igényt 
kielégítő konyha áll a vendégek rendelkezésére. 
 
Hajóvezető kérhető:  helyi skipper (angol nyelvű) 1.440 Euró + ellátás a hajón + saját kabin 
    magyar professzionális hajóvezető 1.600 Euró + ellátás a hajón 

 

Hotel  
 

Ahol kipihenjük a kalandokat:  2016.01.23.-26.  
Hely: Philipsburg - St. Maarten –Holland House Beach Hotel***, vagy 

egyéb hasonló kategóriájú hotelben 
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban (erkély, TV, központi légkondi, széf, vasaló, 

vasalódeszka, hajszárító, kávéfőző, hűtő, rádiós óra) 
Ellátás:     reggeli 
Hotel szolgáltatásai: étterem, bár, ingyenes Wifi, in-room masszázs és aromaterápia (felár 

ellenében) 
Program lehetőségek:  Kulturális, eco-  és shopping túra 

vízi programok: vízi sportolási lehetőség a parton 
szárazabb programok: tenisz, golf a közelben 
esti programok: party Grand Case-n vagy Maho-n 
pihenős programok: fehér homokos strandolás, spa a közelben 
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PROGRAM TERVEINK 

karibi gasztronómiai különlegességek kóstolása Grand Case-n, védett tengeri madarak testközelből Dog 
Islanden, móka a delfinekkel Anguillán, bevásárlás egy igazi creol piac forgatagában Marigot-ban, 
esőerdőtúra vagy búvárkodás Saba-n, party Gustaviaban, úszás a teknősökkel, sznorkelezés, fürdőzés, 
napozás éééés… vitorlázás-vitorlázás  

 

Részvételi díj: 

Egyéni jelentkezés esetén:  1.870 Euró/fő + TAX (reptéri illeték)* 
Teljes hajó foglalás esetén: hajó bérleti díja és járulékos költségei + 1.350 Euró/fő+TAX* 
*reptéri  illeték:  kb.148.000Ft/fő 
A programot minimum 16 fő jelentkezése esetén indítjuk. 

Hajó Év Kabin Fő WC/fürdő 

Külmotor 
(opcionális) Takarítás Kaucióbizt. Prima ár 

2015. január 16-23. 

St. Martin - Anse Marcel 

Lagoon 440 2009 4+2 8+2 4 árban 230 € 245 € + 750 € 4 275 € 

Nautitech 441 2010 4+2 8+2+2 4 árban 210 € 245 € + 750 € 4 275 € 

Lagoon 400 2012 4 8+2 4 árban 210 € 210 € + 500 € 3 330 € 

Lagoon 400 2012 4 8+2 4 árban 210 € 210 € + 500 € 3 330 € 

Lagoon 400 2010 4 8+2 4 árban 210 € 210 € + 500 € 3 156 € 

Lagoon 380 2014 4 8 4 árban 210 € 210 € + 500 € 3 100 € 

 
A részvételi díj tartalmazza: 
Repülőjegyet (Budapest- St. Martin - Budapest), szárazföldi transzfert (St. Martinon reptér–kikötő, kikötő-
hotel, hotel-reptér), 3 éj szállást St. Martinon reggelivel, záró vacsorát. Egyéni jelentkezés esetén tartalmazza 
továbbá: hajók bérleti díját/fő, hajó takarítási díját, kaucióbiztosítást, külmotort 
 
Ár nem tartalmazza: kikötői díjak, hajó üzemanyag díja, ellátást a hajón és az ebédet és vacsorát a hotelben 
 
Jelentkezés módja:  1. részlet befizetésével június 30-ig:      550 Euró/fő 
Fizetési határidők:  2. részlet 2015.09.30-ig          700 Euró/fő  

3. részlet 2015.11.30-ig          620 Euró/fő + TAX 
 
Vízum információk:   vízum magyar állampolgároknak nem szükséges, egyéb esetben kérjük 
érdeklődjön a francia illetve holland nagykövetségen. 
 
Egyéb:  
 
Biztosítás:  utas és baleset biztosítás megkötése javasolt, ajánlatot kérjen irodánktól, 

vagy kösse meg honlapunkon keresztül 

 
Információ és jelentkezés: +361/240-0562 | +3670/389-5036 | info@primayacht.hu 


