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Prywatny Czarter Jachtow – Morze Baltyckie
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Krotkie wprowadzenie dla naszych polskojezycznych klientow
PCO
Privat Charter Ostsee jest spolka niemiecka z lokalizacja w Kilonii w polnocnych Niemczech. Posiadamy
okolo 480 jachtow zaglowych i motorowych do wynajecia, stacjonujacych w prawie wszystkich portach
niemieckich na wybrzezu Byltyku jak rowniez w niektorych portach dunskich w poblizu wybrzeza
niemieckiego.
Niektore porty:
Flensburg
Kilonia
Heiligenhafen
Lubeka
Rostok
Stralsund
Wyspa Rugia
Wyspa Fehmarn

Jako jedna z najbardziej popularnych i polecanych agencji niemieckich, chcemy pomoc Wam znalezc jak
najbardziej odpowiedni jacht dla Waszych wakacji pod zaglami na Baltyku.
Jachty
Wszystkie nasze jachty naleza do wlascicieli prywatnych, ktorzy sami utrzymuja swoje jachty lub maja
zawarte odpowiednie kontrakty z wyspecjalizowanymi agencjami. Jachty sa dostepne do korzystania w
turnusach tygodniowych, zwykle zaczynajacych sie w sobote.
Wszystkie jachty wynajmowane w Niemczech musza posiadac niemieckie “Swiadectwo jachtu”, ktore jest
oficjalnym certyfikatem dla jachtow prywatnie czarterowanych pod niemiecka bandera. Certyfikat jest
wystawiany przez niemiecka instytucje po odbytej inspekcji bezpieczenstwa jednostki oraz jej wyposazenia.
Gwarantuja one otrzymanie jachtu w dobrym stanie oraz przyjemna zegluge na nim.
Kapitan
Wszystkie nasze jachty sa wynajmowane bez zalogi. Oznacza to, ze jako skipper musisz posiadac
odpowiednie uprawnienia. Wymagany jest odpowiedni patent zeglarski z kraju Twojego pochodzenia.
Wedlug prawa europejskiego uprawnienia do prowadzenia podobnych jachtow w Twoim wlasnym kraju
obowiazuja na terenie calej Unii Europejskiej.
Morze Baltyckie
Jesli beda to Twoje pierwsze kroki na Morzu Baltyckim, bedzie dla Ciebie niespodzianka malowniczosc
naszych wybrzezy oraz bedziesz zdziwiony rozlegloscia naszych akwenow zeglarskich. Wyruszajac z
portow niemieckich, mozesz po dniu zeglugi osiagnac wody dunskie, jedne z najpiekniejszych akwenow
Baltyku.
Zeglowanie po Baltyku jest stosunkowo latwe, nie trzeba sie martwic o plywy, szlaki zeglugowe sa dobrze
oznakowane. Zeglowanie w nocy nie powinno przedstawiac problemow dla doswiadczonej zalogi.
Odleglosci pomiedzy portami sa zazwyczaj nieduze, pozwalajace zaplanowac krotsze lub dluzsze odcinki
zeglugi, wedlug Waszych upodoban.
Porty
Porty Morza Baltyckiego sa bardzo dobrze przygotowane na przyjecie zalog jachtow turystycznych.
Znajdziecie zawsze miejsce postojowe, zawiadamianie kapitana portu jest niepotrzebne, zawsze znajdziecie
lub dostaniecie odpowiednie wskazowki dotyczace postoju przy wchodzeniu do portu. Oplaty portowe sa
umiarkowane, w granicach 10 do 20 € za noc.
Dokonaj wyboru
Jesli chcesz znalezc odpowiedni jacht dla Ciebie I Twojej zalogi, podajemy ponizej kilka mozliwosci:
Jezeli znasz dokladny termin swoich wakacji,
kliknij nastepujacy link: Yacht suchen (Yacht search) [1]
Jezeli chcesz wiedziec, jakie jachty sa w ofercie,
wybierz nastepujacy link: Häfen Ostsee (All harbours as a map) [2]
Jesli jestes jeszcze niezdecydowany lub potrzebujesz dalszych informacji,
wyslij nam e-mail: info@pc-ostsee.de [3]

Mozesz rowniez do nas zadzwonic: 0049-431-7197970.
Chetnie Ci pomozemy.
Umowa czarteru jachtu
Jesli wybrales juz jacht, wyslemy Tobie umowe o czarter ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.
Znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje: nazwisko wlasciciela, cene z ewentualnymi upustami,
rodzaj zaplaty, wielkosc kaucji, numer telefonu wlasciciela jachtu, dokladny adres i opis portu postoju
jachtu, kalendarz , itd.
Jesli warunki umowy i termin czarteru Ci odpowiadaja, wyslij nam z powrotem podpisana kopie
umowy. Twoje fantastyczne zeglarskie wakacje na Baltyku moga sie zaczynac!
PCO bedankt sich beim
Übersetzer Wojtek
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