IX. BOR-SCHOLA VITORLÁS TÚRA,
az adriai szigetvilágban
Gondtalan vitorlázás és kulináris élvezetek – nem csak
vitorlázóknak – mert Horvátországot vízről is látni kell!
A IX. Bor-schola Vitorlás Túra egy olyan társasági vitorlás esemény, ahol hasonló
érdeklődésű emberek körében a résztvevők többet kapnak egy átlagos nyaralásnál, egy
átlagos nyaralás árán. Felhőtlen vitorlázás naponta újabb helyszínen; kulináris élvezetek és
borkóstolók elismert borászok tolmácsolásában; ismerkedési lehetőség az esti programok
közben. Vitorlázó tudás nem szükséges, mert a szervezők minden hajóra tengeri tapasztalattal,
helyi ismerettel rendelkező magyar kapitányt biztosítanak.
RÖVIDEN A TÚRÁRÓL
Idén a Kornátok felé vesszük az irányt! A Kornatok-szigetcsoport 152 szigetet, szigetecskét és
sziklazátonyt foglal magában, amely már önmagában is lenyűgöző látványt nyújt, mindezt
vitorlázás közben átélni, egy teljesen új élmény. Végighajózunk a Kornátok monumentális
sziklafalai mentén, ellátogatunk Dalmácia egyik ékszerdobozának is nevezett kedves
városkába, Saliba, ahol a hangulatos főtéren kötünk ki a hajókkal. A Kornatok egyik legszebb
lakatlan szigetén Ravni Zakanon kipróbáljuk a régió egyik legjobbnak tartott éttermét, az utolsó
éjszakát pedig egy vadromantikus szigeten töltjük. Mindezt kitűnő borászok társaságában,
professzionális masszőrrel, a mediterrán nap és kifújt tengeri szél kényeztetésében. Értékes
nyereményekért ismét megrendezzük a méltán népszerű „pasta-csatát”.
Időpont:
Útvonal:
Fővédnök:
Borászok:

2018. május 29. - június 2.
Murter – Ravni Zakan – Sali – Zminjak - Murter
Dr. Csizmadia András, gasztro-filozófus
Polgár Zoltán (Villány), Gál Tibor (Eger), Lisicza Sándor (Pécs)
további 3 borász szervezés alatt

A nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a hajók limitált száma miatt, a részvételt
kizárólag érkezési, azaz befizetési sorrendben tudjuk garantálni!
RÉSZLETES PROGRAM
1. nap (kedd): Murter
14:00 szabadprogram, városnézés, strandolás a marina tengerpartján
16:00 masszázs
17:00 hajóátvétel
19:00 welcome party
20:00 éttermi vacsora, közben több tételből álló borkóstoló a borászok tolmácsolásában
MURTER, a Kornatok kapuja, főként természeti adottságairól ismert. Számos kitűnő,
strandolásra alkalmas, festői szépségű öblével csalogatja a turistákat. A helybéliek is nagyon
kedvelik e kis szigetet, akik gyümölcs és olívatermesztéssel foglalkoznak. A városka központi
fekvése és jól felszerelt marinája tökéletes kiindulópontja vitorlás túránknak.

Murter
2. nap (szerda): Murter – Ravni Zakan
09:00 masszázs
11:00 vitorlázás Ravni Zakan felé
13:00 horgonyzás egy öbölben, fürdőzés a tengerben, ebédkészítés a hajókon
16:00 szabadidő Ravni Zakanon
20:00 éttermi vacsora, közben több tételből álló borkóstoló a borászok tolmácsolásában
Ravni Zakan egy apró sziget, amely egyben a Kornati Nemzeti Park bejárata is. Tavernája egy
igazi gyöngyszem, amely a gasztro túránkhoz is tökéletesen illik, hiszen ez a régió egyik
legjobbnak tartott étterme. Vacsora előtt - vagy akár után - a csendes öbölben remek alkalom
kínálkozik megmártózni a tengerben.

Zakan
3. nap (csütörtök): Ravni Zakan - Sali
09:00 masszázs
11:00 hajózás Sali felé
17:00 érkezés Saliba
19:00 főzőverseny
Sali a Dugi sziget délkeleti részén fekszik, Horvátország egyik legrégebbi halászati
hagyományával rendelkezik. A halászat mellett az olívatermesztés a helyi hagyományos
megélhetési forrás. Az óváros szűk utcáit, sikátorait, illetve a tengerparti sétány nyüzsgő életét
egyaránt érdemes felfedezni.

Sali
4. nap (péntek): Sali - Zminjak
09:00 masszázs
11:00 vitorlázás Zminjak felé
14:00 horgonyzás egy öbölben, fürdőzés a tengerben, ebédkészítés a hajókon
16:00 érkezés Zminjak-ra, szabadprogram
20:00 éttermi vacsora, közben több tételből álló borkóstoló a borászok tolmácsolásában

Zminjak
5. nap (szombat): Zminjak - Murter
08:30 vitorlázás Murterre
09:00 érkezés Murter-re, hajóleadás
SZÁLLÁS
Az ÚJ Bavaria 46C típusú vitorlás jachtokon 8 fő (+ kapitány) kényelmesen elfér 2 személyes,
francia-ágyas kabinokban. A konyhák jól felszereltek, főzésre tökéletesen alkalmasak. Minden
vitorláson 2 fürdőszoba + 2 WC található, valamint az összes marina higiénikus vizes blokkal
rendelkezik.

ELLÁTÁS: All inclusive
A részvételi díj teljes ellátást tartalmaz, akár költőpénz nélkül is lehet érkezni!
A túra ára magában foglal minden hajózással kapcsolatban felmerülő költséget (hajóbérlés,
hajóbiztosítás, kaució, kikötő díjak, hajótakarítás, ágynemű, üzemanyag, kapitány,
idegenforgalmi adó). A reggelihez és ebédhez minden igényt kielégítő alapanyag bekészítés;
ezen felül ásványvíz, üdítő, sör és 35 palack bor kerül minden vitorlásra. Az ár továbbá
magában foglalja a három borkóstolós étteremi vacsorát, a főzőversenyt és a masszázst is.
HAJÓBEOSZTÁS: Minden hajón 8 utas + kapitány utazik
UTAZÁS:

Egyénileg

PARKOLÁS:

A marina őrzött parkolójában

RÉSZVÉTELI DÍJ: 780 € / fő
A részvétel a teljes ár 50%-nak befizetésével érvényes.
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A SZERVEZŐKTŐL:
SAILING EVENTS: www.sailingevents.hu
Balogh Anikó:
+36 30 619 6649
baloghancsi75@gmail.com
Németh Örs:
+36 30 932 0646
oers@vitelli.hu
Utazási Partner: Tensi Utazási iroda

