
 הצטרפות להבאת היאכטה

 החדשה לארץ 

 . בתחילת אפריל יאכטת המועדון החדשה שלנו יוצאת לדרכה הארוכה לארץ

 !מייל שעוברת במקומות היפים בים התיכון 2000הפלגה של 

  !אנו שמחים להזמין אתכם להצטרף 

 DOFOUR 405 GRAND LARGE 2010  :היאכטה

 .  מפליגים 6מתאימה להפלגה בנוחות לעד . סלון גדול ומפנק ושני תאי שירותים ומקלחות, קבינות זוגיות 3ביאכטה 

 ?איפה מפליגים

, קורסיקה: בדרך נעבור במקומות היפים באיטליה ויוון. שבצפון מערב איטליה LA-SPEZIAהיאכטה יוצאת ממרינה  

 ...   ועוד הציקלדים, האיים היוניים, הקורינטוסתעלת , סציליה, קפרי, נאפולי

 ?אז איך זה עובד

עם מרחקי הפלגה נוחים  , ימים 8-9לגים של  9 -חילקנו את כל הדרך ל

חלק מהלגים . המאפשרים עצירות לאורך המקומות המדהימים שבדרך

מלא לרישיון משיט    sea timeכוללים מעבר בין מדינות וכך מהווים 

גישה נוחה לשדה  , הלגים מסודרים כך שלכל נקודת התחלה וסיום. 60

 .  תעופה
 

או  , צוות לבחירתכםניתן להשכיר את היאכטה כולה ללג שלם ולצרף 

 .ללג שיפתח למצטרפים בודדיםלהצטרף 

 
 (מפורט בהמשך, לפי הלג)יורו  1500-1800 –כולה ללג השכרת היאכטה עלות 

 (מסויימיםאפשרי רק בלגים )יורו  360 –הצטרפות כבודד ללג עלות 

תאריך  

יציאה  

 וחזרה  

מספר  

 ימים

מקום יציאה  דרכי הגעה

 וחזרה  

מרחק  מקומות בדרך

,  למסלול

לא הכי 

 קצר

 מחיר

 ביורו

 הערות

, טיסה למילנו : הלוך 9 10-18/4 1

 .ללספציהנסיעה 

 .טיסה מרומא: חזור

La spezia-rome האיים,אזור טוסקנה: דרך  :

אלבה , קורסיקה, קפראיה, גורגונה

. 

  ליל  1500 מייל 230

סדר  

לחופי 

 איטליה

 .טיסה לרומא: הלוך 8 18-25/4 2

 מלמציהטיסה  : חזור

Rome-santa 

marina 

,  ונטוטנה, פונזה: נפולי איים: דרך

 , קפרי, לסציאה

   1500 מייל 222

 .ללמציהטיסה : הלוך 8 25/4-2/5 3

  מלמציהטיסה : חזור

Santa marina-

canne 

:  איים, הקפת השפיץ של המגף 

 .סציליה, פנראה, סטרומבולי

   1500 מייל 262

 .ללמציהטיסה : הלוך 8 2-9/5 4

 .מקורפוטיסה : חזור

canne -corfu  עד  , דרך המגף של איטליה

 .לקורפו דרך האיים הצפוניים

מתאים   1500 מייל 210

לזמן ים  

 מלא

 .לקורפוטיסה : הלוך 8 9-16/5 5

 .מאתונהטיסה : חזור

Corfu- athens  כל האיים היונים וחציית  : דרך

 .הקורנטוס

   1600 מייל 247

6 16-23/5 8   Athens- athens   140 נמכר    מייל 

 .טיסה לאתונה: הלוך 8 23-30/5 7

 טיסה מקוס: חזור

Athens- kos קאה: חציית הים האגאי דרך ,

וטי  , קורה,נקסוס, מיקונוס, סירוס 

 .ועוד

   1800 מייל 200

 .טיסה לקוס: הלוך 8 30/5-6/6 8

 מקפריסיןטיסה : חזור

Kos - cyprus  רודוס, סימי, טילוס, דרך ניסירוס 

 קסטלו עד ללצי

מתאים   1700 מייל 290

לזמן ים  

 מלא

 טיסה לקפריסין: הלוך 8 6-13/6 9

 .הפלגה: חזור

Cyprus -israel  שיוט מעגנות בקפריסין לצי  ,

  גרקו קיפ, לרנקה , לימסול , פאפוס

 הרצליהעד 

 נמכר 1700 מייל 350

 :ההפלגה תוכנית

 מעוניינים לקחת חלק בחוויה

 לקבל פרטים נוספים

 או להירשם ללג

 

 :  מוזמנים להתקשר

 0508366661 -יואב , 0524626714 –גיא 

 !הרשמה עד סוף החודש

 המחירים כוללים את השכרת היאכטה בלבד


