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Pronájem lodí bez kapitána – Baltické mo?e
Krátký úvod pro ?esky mluvící klienty
PCO
Privat Charter Ostsee je n?mecká spole?nost se sídlem v Kielu, v severním N?mecku. Máme kolem 480
plachetnic a motorových jachet k zap?j?ení, rozmíst?ných v p?ístavech tém?? kolem celého n?meckého
pob?eží Baltu, a navíc v n?kolika dánských p?ístavech blízko n?mecko-dánské hranice.
P?ístavy::
Flensburg, Kiel,
Heiligenhafen, Lübeck,
Rostock, Stralsund,
Isle of Rügen (Rujána),
Ostrov Fehmarn
Jako renomovaná a nejpopulárn?jší n?mecká firma v oblasti yachtcharteru vám pom?žeme vybrat nejlepší
jachtu pro vaše prázdniny na Baltu.
Jachty
Všechny naše jachty pat?í soukromým majitel?m, kte?í bu? p?ímo pe?ují o svojí lo? nebo mají smlouvu o
údržb? se specializovanou firmou. Jachty jsou k dispozici v týdenních turnusech, za?ínajících vždy v sobotu.
Všechny jachty v N?mecku musí mít n?mecké “Lodní osv?d?ení“, což je oficiální certifikát nutný pro
pronájem plavidel podle n?meckých zákon?. Tento certifikát je vydáván každé 2 roky n?meckou institucí po

bezpe?nostní inspekci každé jachty v?etn? jejího celého za?ízení. To zaru?uje dobrou kondici jachet a tudíž
záživnou plavbu.
Kapitán
Všechny naše jachty se p?j?ují bez posádky. To znamená, že jako skipper musíte mít pot?ebnou kvalifikaci.
Je požadován originál platného pr?kazu zp?sobilosti vedení námo?ní jachty vydaný ve vaší zemi, stejn? jako
podle práva ve všech zemích Evropské unie.
Baltické mo?e
Pokud se chystáte poprvé na Balt, budete p?ekvapeni krásou našeho pob?eží a užasnete nad velikostí oblasti
pro jachting. Pokud vyplujete z kteréhokoliv n?meckého p?ístavu, jste za den v dánských vodách, které jsou
jedním z nejkrásn?jších míst pro jachting v Baltickém mo?i.
Plavba v Baltickém mo?i je velmi jednoduchá, není zde p?íliv a odliv, plavební dráhy jsou jasn? zna?eny,
též plavba v noci by m?la být bez problém? pro zkušenou posádku. Vzdálenosti mezi p?ístavy jsou v?tšinou
velmi krátké, což vám dovoluje naplánovat tak dlouhé p?eplavby, jak pot?ebujete.

P?ístavy
P?ístavy na Baltickém mo?i jsou dob?e vybavené pro jachty. Najdete tam velmi snadno kotvišt?, nemusíte
se hlásit na Kapitanát ani se nijak p?edem ohlašovat, pouze vplout do p?ístavu a vyhledat místo k p?istání na
noc. P?ístavní ceny jsou rozumné, 10 až 20 EUR za noc, všechno v cen?.
Rozhodujete se
Pokud si p?ejete vyhledat nejvhodn?jší jachtu pro sebe a svou posádku, máte n?kolik možností:
Jestliže víte p?esné datum vaší dovolené,
doporu?ujeme následující link: Yacht suchen (Hledání jachty)
Pokud chcete vyhledat lo? z nabídky,
Použijte link: Häfen Ostsee (Všechny p?ístavy v?etn? map)
Pokud máte pochybnosti a/nebo pot?ebujete poradit,
prosím pošlete nám email: info@pc-ostsee.de [1]
Nebo volejte na: 0049 431 71 97970 – rádi vám pom?žeme.
Smlouva
V p?ípad?, že jste si vybrali lo?, my vám zašleme smlouvu a všechny pot?ebné dokumenty. Najdete všechny
pot?ebné informace: jméno majitele, cena zahrnující všechny možné slevy, zp?sob platby, hodnotu vratné
kauce, telefonní ?íslo na majitele, p?esnou adresu a popis p?ístavu, jízdní ?ády a p?edpisy atd.
Pokud souhlasíte s termínem a podmínkami, pouze nám pošlete podepsanou kopii smlouvy a vaše
fantastická dovolená na jacht? v Baltickém mo?i se stane skute?ností!
PCO bedankt sich beim Übersetzer Herrn Arnošt Hanf
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