
PODRÓŻE 
EKSKLUZYWNE
BAHAMY   SESZELE    POLINEZJA    RAJA-AMPAT 



“Odkryliśmy na nowo podróże po Świecie...” 
Julia & Piotr 2017



    W SailArt wierzymy, że doskonałą ofertę turystyczną 
można stworzyć poprzez połączenie naszej pasji, doświad-

  a oraz Państwa marzeń.inezc

       Dodatkowo, nasza dbałość o najdrobniejsze szczegóły 
i dążenie do pełnej satysfakcji Państwa jako Klienta, czyni 
nasze wyjazdy niezapomnianymi przygodami.

   Nasz zespół z przyjemnością przedstawi Państwu indy-
widualnie przygotowaną ofertę wyjazdową, zaproponuje 
szereg lokalnych atrakcji i doradzi najlepsze rozwiązania. 
Proponowane przez nas destynacje wyjazdów są 
ucieleśnieniem Państwa egzotycznych zachcianek, które 
mogą zrealizować się w tak pięknych miejscach jak 
Bahamy, Seszele, Karaiby, Wyspy Raja Ampat, Palau, 
Hawaje, Polinezja Francuska oraz w wielu innych
egzotycznych lokalizacjach!

DZIĘKI NASZEMU DOŚWIADCZENIU I PASJI, 
DLA KAŻDEJ OSOBY MAMY DO ZAOFE-
ROWANIA WSPANIAŁE WAKACJE NA LUK-
SUSOWYM JACHCIE, DOSTĘPNE NA
WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.
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JACHTY   

EKSKLUZYWNE JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE

Wakacje na jachcie cechuje różnorodność. Każdego dnia możemy odwiedzić nowe, interesujące miejsca. Najczęściej odo-
sobnione i zachwycające, dostępne jedynie od strony morza! Bez użycia samochodu, uciążliwego pakowania, stresu
i pośpiechu.

Na czas rejsu, jacht będzie Państwa ekskluzywnym pływającym domem. W pełni wyposażony w indywidualne łazienki, 
kuchnię i salon.

Dzięki naszemu doświadczeniu i pasji, dla każdej osoby mamy do zaoferowania wspaniałe wakacje na luksusowym jachcie, 
dostępne na wyciągnięcie ręki. Miejsca, które wybieramy są nam doskonale znane i sprawdzone. 
Dlatego z wielką przyjemnością możemy przygotować dla Państwa, indywidualną ofertę wyjątkowego wypoczynku.
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PRYWATNY HOTEL, TAM GDZIE CHCESZ

Lagoon 560 jest idealnym jachtem do rekreacyjnych rejsów w gronie rodziny i przyjaciół, żeglowanie nawet z małymi 
dziećmi będzie na pokładzie Lagoon 560 s2 łatwe i przyjemne. Projektując tę jednostkę, specjaliści ze stoczni Lagoon oraz 
biur projektowych Nauta i VPLP, stworzyli jacht, w którym może znaleźć się aż pięć samodzielnych, wygodnych kabin.
Lagoon 560 zachwyca przestrzenią, która daje maksimum komfortu podczas żeglowania czy postoju w porcie. Na 
flybridge prowadzą wygodne schody usytuowane w kokpicie. Kokpit (doskonale osłonięty od słońca) znajduje się na 
jednym poziomie z kuchnią i salonem, wystarczy otworzyć przesuwane szklane drzwi, by zyskać ogromną otwartą 
przestrzeń jadalniano-wypoczynkową.
Wszystkie kabiny są niezwykle eleganckie i przestronne, w każdej znajduje się podwójne łóżko, podręczne nocne stoliki, 
szafy i pojemne schowki. 
Na pokładzie Lagoon 560 można – w bardzo luksusowych warunkach – wybrać się w podróż dookoła świata.
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ŁÓŻKA TYPU QUEEN-SIZE, PRZESTRONNE POMIESZCZENIA, DUŻE OKNA

Nasze jachty w ofercie głównej mogą w bardzo komfortowych warunkach pomieścić do 10 osób oraz 1-3 osób załogi
w zależności od preferencji naszych Gości. 

Każda w pełni prywatna kabina posiada oddzielną łazienkę z prysznicem. Kabiny są przestronne i dobrze doświetlone naturalnym
światłem słonecznym, więc każde poranki wypełniają energią naszych gości.

Każda kabina jest wyposażona w oddzielny system sterowania klimatyzacją, więc w zależności od preferencji można dowolnie
sterować temperaturą  w każdym miejscu jachtu.





ŻAGLOWE & MOTOROWE



Przestronny pokład i bardzo bezpieczna konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla rodzin, aby podróżować komfortowo i bezpiecznie.
Na jachcie są zarówno miejsca dla osób, które lubią zażywać kąpieli słonecznych jak i dla osób, które wolą schować się w cieni u
i rozkoszować się ciepłą bryzą i swieżym, czystym powietrzem.

DZIĘKI NASZEJ FORMIE WYPOCZYNKU ODWIEDZAMY UKRYTE ZAKĄTKI
   NIEDOSTĘPNE DLA INNYCH  



PRZYKŁADOWE PLANY JACHTÓW  

TYP KATAMARANU
ŻAGLOWY LUB MOTOROWY

MIEJSCE
Do 6-10 gości
ZAŁOGA
Do wyboru 1/3 (Kapitan, kucharz, stewardessa)

ROCZNIK
2015-2018 

Pełna oferta jachtów dostępna na naszej stronie internetowej.



INDYWIDUALNE MENU  
Jedzenie daje nam szczęście, a my chcemy podarować je Państwu na talerzu. Z posiłkami przygotowanymi przez 
naszych kucharzy będziecie mieli Państwo pewności, że zjecie zdrowe i pełnowartościowe dania z lokalnych składników. 
Dzięki proponowanemu menu zostaniecie pełni energii przez cały aktywny dzień.
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DZIEŃ ŚNIADANIE LUNCH OBIAD

1

Omlet z serem i tostami

Granola z jogurtem i owocami

Jajecznica z zieloną cebulką i sałatką 
z papryk

Szakszuka

Jajka w koszulce z sosem holenderskim
i szpinakiem

Naleśniki z domową konfiturą

Burger rybny z sosem 1000 wysp Grillowany homar z masłem czosnkowym

2 Sałatka z kopru włoskiego z orzechami 
nerkowca i krewetkami Ośmiornica pieczona w pomidorach

3 Tatar z tuńczyka z majonezem wasabi 
i marynowanym ogórkiem

Kotlet jagnięcy z grillowanymi warzywami

4 Sashimi z Red Snaper
Sushi 

5 Zupa curry

Stek z polędwicy wołowej z sosem maślanym 
i ziemniakami6 Szaszłyk z kurczaka z warzywami 

i sosem kreolskim

Gotowany na parze Job Fish z sosem 
jogurtowym

-

7 Koktajl owocowo warzywny

Seafood mix

-

Panierowane kalmary, krewetki grillowane, 
Red Snaper w sosie kreolskim

Pieczywo z awokado i jajkiem w 
koszulce

BBQ na bezludnej plaży 

*Menu jest przykładowe i może zostać dostosowane indywidualnie według upodobań





BAHAMY

Bahamy zachwycają rajskimi krajobrazami, egzotycznymi plażami 
oraz błękitnym morzem. Na Bahamach można się poczuć jak w 
niebie, wiatr szeleszczący w liściach palm, rafy koralowe i tropikalna 
roślinność są gwarancją udane go wypoczynku.

Wyspy znajdują się w obszarze klimatu równikowego, wilgotnego, 
co sprawia, że ładną pogodę z wysokimi temperaturami będziemy 
tu mieli zapewnioną przez cały rok. Na Bahamach mamy dwie pory 
roku – lato, wilgotne, trwające od maja do listopada, oraz zimę, 
bezdeszczową trwającą od grudnia do kwietnia. Średnia miesięczna 
temperatura powietrza od 21°C w styczniu do 27°C w lipcu. 
Możemy tu spotkać wiele tropikalnych zwierząt, jak szopy, batagu-
ry, czy żółwie szylkretowe. Roślinność na wyspie to głównie lasy 
liściaste oraz sawanny i namorzyny. Dużo tu stref chronionych i 
parków przyrody, takich jak Sea Park i Exuma Cays.

W naszych podróżach to Państwo decydują o każdym dniu. Miejs-
ca, które zachwycą do tego stopnia, że mamy spędzić tam 
kilka dni? Nie ma pośpiechu.

Czemu forma prywatnego jachtu to doskonały wybór?
Bahamy to arichpelag kilkudziesięciu wysp, tylko taka forma 
odpoczynku umożliwia wizytę w parkach narodowych, 
tajemniczych miejscach z historią, do których nie ma stałej 
komunikacji.

Odkryj unikatowy sposób podróży, wygodny, bezpieczny i z uśmiechem… Świat bez turystów.



SESZELE

Wiele osób uważa Seszele za najpiękniejsze wyspy na świecie. 
Przyjeżdżają tam, aby chłonąć piękno niesamowitej przyrody, 
otoczonej wodami Oceanu Indyjskiego. Prawdziwym luksusem 
Seszeli jest dziewiczy, rajski krajobraz z bujną, tropikalną roślin-
nością, barwnym podwodnym światem i krystaliczną wodą. 
Pięknie ukształtowane zatoczki, pełne delikatnego, białego 
piasku, niczym wysypanego z klepsydry oraz bazaltowych skał o 
niesamowitych, przypominających 
rzeźby formach, znane są z wielu reklam.

Rejs po Seszelach ma smak rozpływających się w ustach ryb i 
owoców morza oraz chłodnych drinków z kruszonym lodem. 
Pachnie świeżym kokosem, słodkimi bananami, które zerwiesz 
własnymi rękoma. W powietrzu unosi się raz po raz zapach 
lokalnie wytwarzanego rumu.

Wspomnienie Seszeli dotyka ciepłym piaskiem rajskich plaż i 
otula promieniami słońca przez cały rok. Ujmuje lazurowym 
niebem, krystaliczną wodą i gamą barw odkrytych na nowo. 
Symfonia dźwięków ukoi każdego, kto szuka odpoczynku i 
przypomina nasłuchiwanie szumu muszli, kiedy marzymy w 
domowym zaciszu o wyjątkowych wakacjach pod palmami. 
Wrażenia z podwodnego świata oraz magia każdej z odwied-
zonych wysepek uwiecznionych na fotografiach budzą tęsk-
notę za „Zaginionym Edenem”, w którym chciałoby się 
zostać już na zawsze.



POLINEZJA FRANCUSKA

Koralowy atol otulający stożek wulkaniczny na Wyspach Pod 
Wiatrem w archipelagu Wysp Towarzystwa. Bora- Bora to 
przepiękna wyspa Oceanu Spokojnego w jakże zacnym 
sąsiedztwie Tahiti. Od roku 1845 to chluba Polinezji Fran-
cuskiej. Wyspa przez Polinezyjczyków jest określana, zgodnie 
z ich mitologią, jako “Mai te pora”, 
czyli stworzona przez bogów.

Amerykański pisarz James Michenerow zachwycał się tym 
zakątkiem w słynnej książce Tales of the South Pacific. Wielu 
twórców i znanych artystów nawiązuje do Bora-Bora i trudno 
się im dziwić – mówi się, że to komnata natchnienia i totalny 
raj dla zmysłów. Kojący szum fal i rozmierzwionych palm ukoi 
nasze ucho. Ciepły dotyk czystego piasku pod stopami i 
bajeczne widoki także zadbają o wyjątkowe doznania. 
Bora-Bora ma smak świeżo wyciskanych soków i soczystych 
owoców, wśród których absolutną furorę robi noni – tutejszy 
lek i eliksir młodości w jednym. Jeśli to nie wystarczająca 
zachęta, nikt nie oprze się unikatowym widokom 
hodowli czarnych pereł.

Polinezja Francuska znana jest ze spełniania 
najskrytszych pragnień przybyszów. Wszystko po 
to, by nie zapomnieć wizyty w tym miejscu do 
końca życia i wracać jak najczęściej. Ławice 
przedziwnych morskich stworzeń najmilej ogląda 
się płynąć łodzią… ze szklanym dnem. Wypożycze-
nie skuterów wodnych i małych turystycznych 
motorówek nie stanowi żadnego problemu. Na 
skinienie palcem możemy delektować się pysznym 
śniadaniem, które przypłynie do nas samo 
przystrojonym kwiatami miejscowym canoe.

Poznaj Polinezję Francuską
na naszej stronie www.sailart.eu
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RODZINNE PODRÓŻE  
Jeśli zależy Ci na całkowitym bezpieczeństwie Twojej Rodziny podczas Waszych najlepszych 
wakacji w życiu – zaufaj profesjonalistom. Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji 
komfortowych rejsów rodzinnych pozwoli Ci bez wysiłku zaplanować dla Twoich Bliskich wy-
marzoną podróż. Nie musisz tracić czasu i martwić się o żaden aspekt wyprawy, nawet jeśli 
pragniesz wyruszyć z małymi dziećmi. Służymy radą i pomocą już na etapie przygotowań do 
rejsu, abyście bez obaw i wątpliwości cieszyli się z beztroskich chwil w najpiękniejszych zakątk-
ach świata. Nie ma nic lepszego dla Ciebie i Twojej Rodziny niżeli morska przygoda na 
pokładzie luksusowego jachtu pod czujnym, a jednocześnie dyskretnym okiem kapitana i 
opieką profesjonalistów. Twoja Rodzina jest bezcenna jak najwspanialsze rafy koralowe – 
chroń je i wybierz rejs rodzinny z SailArt.    



PODRÓŻ POŚLUBNA   
Podróż ślubna w najpiękniejsze zakątki świata to idealne rozpoczęcie nowej drogi wspólnego 
życia. Pozwoli odpocząć Młodej Parze po gorączce przygotowań do uroczystości i przede 
wszystkim nacieszyć się sobą w wybranej przez siebie bajkowej scenerii. 

Rejs to doskonały wybór, na który decydują się chętnie Nowożeńcy w każdym wieku o każdej 
porze roku. Pozwala spędzić wspólne chwile dokładnie w taki sposób, na jaki Państwo Młodzi 
mają ochotę. 

Niezależnie czy preferują aktywny wypoczynek, zwiedzanie, czy też wolą błogi relaks na 
egzotycznej plaży – zapewniamy, że podróż pozostanie w pamięci do końca życia i będzie 
przywoływała uśmiech oraz wyłącznie pozytywne wspomnienia.
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PODRÓŻ INCOGNITO  
Nikt nie musi wiedzieć, że płyniesz na wymarzone wakacje. Nikomu nie musisz się tłumaczyć, 
gdzie i z kim ruszasz w niezapomniany rejs. To Twój wybór. Twoja chwila wytchnienia. Rejs 
incognito to nasza oferta z myślą o znanych osobach publicznych, które chcą odpocząć od 
dziennikarzy i uciec od paparazzich, ale nie tylko. Jeśli ktokolwiek ma życzenie, aby jego udział 
w rejsie pozostał w pełni anonimowy, gwarantujemy pełną dyskrecję. Warto zaufać naszemu 
doświadczeniu w organizacji rajskich wypraw incognito dla gwiazd, prezesów największych 
przedsiębiorstw oraz najbogatszych ludzi w Polsce. Podróż z SailArt obędzie się całkowicie bez 
rozgłosu. Zamiast ujawniać Twój sekret, to Tobie zdradzimy sekrety, jakie kryją najpiękniejsze 
zakątki świata.  



CENNIK   
DESTYNACJA SEZON OSOBA INFORMACJE

BAHAMY cały rok od 1199 € osoba

SESZELE cały rok od 1199 € osoba

POLINEZJA FRANCUSKA cały rok od 4400 € osoba do 6 miejsc

RAJA AMPAT cały rok od 4800 € osoba do 6 miejsc

Podane ceny są za 7 dni na jachcie.

Ceny w zależności od wybranych dat mogą się różnić.

W trakcie trwania podróży, każdy z Gości w razie chęci może uczestniczyć w obsłudze jachtu lub pracy kucharza. Nasze załogi chętnie dzielą się wiedzą kulinarną 
oraz techniczną.

Destynacja Polinezja Francuska oraz Raja Ampat występuje tylko w wersji ALL-INCLUSIVE  (3 osoby załogi, wyżywienie). Jacht prze
Pozostałe destynacje w wybranej przez Państwa konfiguracji załogi.

znaczony jest dla 6 gości.

do 14 miejsc

do 10 miejsc



34

Skontaktuj się z nami:
biuro@sailart.eu
+48 737 414 414
+48 71 75 75 75 8

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?


