
Wybierz rejs dla siebie Sail Art

REJSY DLA GRUP I FIRM 

Incentive event jest doskona³ym narzêdziem nie tylko do wyró¿nienia pracowników, partnerów biznesowych czy 
kontrahentów, ale tak¿e do zbudowania pozytywnego wizerunku fi rmy. Rejs luksusowym jachtem do egzotycznych 
zak¹tków Świata, na d³u¿szy czas dostarcza si³ witalnych i motywacji do pracy. ¯eglarstwo ³¹czy w sobie presti¿ 
i odpoczynek a zarazem pracê zespo³ow¹, co sprzyja integracji pracowników i rozwojowi ich kompetencji spo³ecznych. 
Niecodzienny rodzaj wypoczynku pozwala na prze¿ycie niepowtarzalnej przygody, a tak¿e na odkrycie w sobie nowych 
mo¿liwości, co  korzystnie wp³ywa na kreatywnośæ pracowników i mobilizuje ich do nowych wyzwañ. Wakacje spêdzo-
ne w taki sposób, dostarczaj¹ bardzo pozytywnych i intensywnych doznañ a zarazem zwiêkszaj¹ poczucie lojalności 
i przynale¿ności do fi rmy. Pomo¿emy Pañstwu dobraæ odpowiedni program wyjazdu, aby zapewniæ jak najlepsz¹ 
atmosferê z zachowaniem wysokiej atrakcyjności rejsu. Dziêki fotorelacjom i materia³om fi lmowym na ¿yczenie, fi rma 
zyskuje doskona³e narzêdzie do prezentacji swojej marki. 

W SailArt wierzymy, ¿e doskona³¹ ofertê turystyczno
-¿eglarsk¹ mo¿na stworzyæ poprzez po³¹czenie naszej 
pasji, doświadczenia oraz Pañstwa marzeñ. Dodatko-
wo, nasza dba³ośæ o najdrobniejsze szczegó³y i d¹¿enie 
do pe³nej satysfakcji Pañstwa jako Klienta, czyni nasze 
wyjazdy niezapomnianymi przygodami.

Nasz zespó³ z przyjemności¹ przedstawi Pañstwu 
indywidualnie skrojon¹ ofertê wyjazdow¹, zaproponuje 
szereg lokalnych atrakcji i doradzi najlepsze rozwi¹zania. 
Proponowane przez nas destynacje wyjazdów s¹ 
ucieleśnieniem Pañstwa egzotycznych zachcianek 
i mog¹ zrealizowaæ siê w tak piêknych miejscach jak 
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REJSY DLA RODZIN Z DZIEÆMI W RÓ¯NYM WIEKU

Wakacje z ca³¹ Rodzin¹ na luksusowym jachcie w egzotycznych krajach? Dlaczego nie?! Forma takich wyjazdów ³¹czy 
w sobie doskona³¹ rozrywkê dla ca³ej Rodziny z bardzo wysokim bezpieczeñstwem. Jachty  dostosowane s¹ do potrzeb 
ka¿dego cz³onka rodziny – szczególnie najm³odszego. Przenieś swój Dom na luksusowy jacht, spêdzaj niezapomniane 
chwile w turkusowych zatokach i na niebiañskich pla¿ach. Korzystaj z obcowania z natur¹, ciesz siê doskona³ym lokalnymi 
potrawami i dziel siê wra¿eniami ze znajomymi. 

REJSY KAMERALNE

Oferta rejsów kameralnych skierowana jest do osób, które pragn¹ spêdziæ niezapomniane chwile w gronie najbli¿szych: 
tylko we dwoje, z rodzin¹ czy z przyjació³mi. Ekskluzywne rejsy do najpiêkniejszych zak¹tków Świata s¹ doskona³¹ 
sposobności¹ do wypoczynku w miejscach, czêsto niedostêpnych dla przeciêtnego turysty. Wyjête jak kadr z fi lmu 
niebiañskie pla¿e, bujne lasy tropikalne oraz czarowne ma³e miasteczka, gdzie ¿ycie p³ynie powoli w atmosferze 
przyjaźni i ogólnego zadowolenia, zapewni¹ Pañstwu ucieczkê od codziennego zgie³ku i problemów przy zachowaniu 
anonimowości. Dodatkowo, do³o¿ymy najwiêkszych starañ, aby Pañstwa wypoczynek by³ pe³en atrakcji i wra¿eñ jakie 
oferuje zarówno rejs luksusowym jachtem jak i wybrana przez Pañstwa destynacja.

REJSY INCOGNITO 

Oferta skierowana jest do grona klientów, którzy potrzebuj¹ prywatności po³¹czonej z luksusem. Wypoczynek traktujemy 
jako czas intensywnej regeneracji si³ witalnych, odskoczni od problemów ¿ycia codziennego i pracy. Dlatego to my w tym 
czasie pracujemy, aby zapewniæ Pañstwu pe³en dyskrecji odpoczynek. Wyjazd zaaran¿ujemy tak, aby mogli Pañstwo 
nie tylko wypocz¹æ w odleg³ych, zaczarowanych zak¹tkach Ziemi, w atmosferze spokoju, z dala od problemów 
i zmartwieñ ¿ycia codziennego, ale równie¿ tak, aby Pañstwa prywatnośæ pozosta³a nienaruszona.

sailart.eu sailart.eu

Tajemnica, przygoda, zabawa... 
Pop³yñ z nami na koniec świata! 

Malediwy, Mauritius, Karaiby, Wyspy Raja Ampat, Palau, 
Hawaje, Polinezja Francuska oraz w ka¿dej innej 
egzotycznej lokalizacji!

Po wielu analizach oraz obserwacjach z pozycji agenta, 
oraz dziêki doświadczeniu zdobytemu w rejsach na 
Jachtach Luksusowych, doskonale znamy potrzeby 
naszych potencjalnych klientów.

Nasz Klient nie ma zmartwieñ zwi¹zanych z podró¿¹, 
wypoczynkiem czy nurkowaniem -  za wszystko odpo-
wiada nasz zespó³.



Dlaczego na jachcie?

Destynacje

Wakacje na jachcie cechuje ró¿norodnośæ. Ka¿dego dnia mo¿emy odwiedziæ nowe, 
interesuj¹ce miejsca, bez u¿ycia samochodu, pakowania, stresu czy pośpiechu. 

Na czas Pañstwa rejsu, jacht jest ekskluzywnym p³ywaj¹cym domem, mog¹cym pomieściæ 
do 8 osób, w pe³ni wyposa¿onym w indywidualne ³azienki, kuchniê oraz salon.

Dziêki naszemu doświadczeniu i pasji, dla ka¿dej osoby mamy do zaoferowania wspania³e 
wakacje na luksusowym jachcie, dostêpne na wyci¹gniêcie rêki. Miejsca, które wybieramy 
s¹ nam doskonale znane i sprawdzone, dlatego mo¿emy teraz Pañstwu z wielk¹ 
przyjemności¹ przekazaæ indywidualnie przygotowan¹ dla Pañstwa ofertê.

Bia³y piasek, turkusowa woda oraz 
idealna pogoda przez ca³y rok 
– to najwspanialsze wyspy tego 
prawdziwego raju na Ziemi. Karaiby 
to grupa wiêkszych i mniejszych wysp 
o klimacie ciep³ym i wilgotnym, 
po³o¿onych w Ameryce Środkowej, 
które oddzielaj¹ Ocean Atlantycki 
od Morza Karaibskiego i Zatoki 
Meksykañskiej. Najpopularniejsze 
kierunki wycieczek to oczywiście 
Dominika, Jamajka i Kuba. Na wyspach 
a¿ roi siê od atrakcyjnych miejsc 
do zwiedzania, takich jak warowne 
twierdze, pa³ace i domy, dawniej 
potê¿nych arystokratycznych rodów. 
Karaiby to tak¿e magiczne miejsca 
z planów fi lmowych, ukryte w piêknych 
zatokach i lasach.

Harmonia piêknych i s³onecznych dni 
w rytmie Hula. Pozornie to tylko garśæ 
okruchów l¹du pośród bezmiaru wody, 
jednak¿e rozmaitośæ urzekaj¹cych 
krajobrazów, rajski klimat i magiczna 
atmosfera czyni to miejsce klejnotem 
Pacyfi ku. Archipelag zaskakuje 
wyj¹tkow¹ ró¿norodności¹ fauny 
i fl ory, przez co dostarcza przybyszom 
niesamowitych doznañ. Znajdziemy tu 
zarówno spêkan¹, zastyg³¹ w ciekawe 
formy lawê wulkaniczn¹ jak i bujne 
lasy tropikalne. Zapach kwiatów ilima 
i odg³osy ptaków iwii to tylko zapowiedź 
bogactwa hawajskiej egzotyki.

Rajskie wyspy, powsta³e ze ska³ 
wulkanicznych i raf, po³o¿one na 
wschód od Filipin s¹ prawdziw¹ 
Mekk¹ dla nurków. Podwodny 
świat stanowi zachêtê zarówno 
dla mi³ośników wielobarwnych raf 
koralowych, jak i amatorów spotkañ 
z wielkimi rybami czy entuzjastów 
historycznych wraków z okresu 
drugiej wojny światowej. Palau 
obfi tuje tak¿e w naturalne piêkno, 
w ma³ym stopniu naruszone przez 
cz³owieka. Têtni¹ce ¿yciem d¿ungle, 
zachwycaj¹ ogromn¹ ró¿norodności¹ 
fauny i fl ory, a bajeczne piaszczyste 
pla¿e i przepiêkne wodospady 
pozwalaj¹ na b³ogi odpoczynek 
w zgodzie z natur¹.

Piêtnaście rajskich tropikalnych 
wysp unosz¹cych siê na falach 
Oceanu Indyjskiego. Miejsce, gdzie 
nieustannie świeci s³oñce i wieje 
delikatna bryza. Piêkne pla¿e, gor¹ce 
piaski i ciep³a krystaliczna woda to 
nie jedyne atrakcje dla przybyszów. 
Wyspy posiadaj¹ ciekaw¹ historiê, 
ró¿nobarwn¹ kulturê i znakomit¹ 
kuchniê. Seszele pozwol¹ na 
prze¿ycie przygody po³¹czonej z 
wypoczynkiem pod roz³o¿ystymi 
palmami i dadz¹ niepowtarzaln¹ 
szansê na zg³êbienie podwodnego 
świata barwnych koralowców.

Kraina Uśmiechów – malowniczy kraj Azji 
Po³udniowo-Wschodniej, ze stolic¹ w Bangkoku 
– mieście Anio³ów i Buddy. Ten nizinny 
region na Pó³wyspie Indochiñskim cechuje 
siê ró¿norodności¹ barw, i ornamentów, 
fantastyczn¹ orientaln¹ kuchni¹ i pradawn¹ 
architektur¹. Tajlandia to idealna mieszanka 
g³êboko zakorzenionej tradycji i kultury 
w zachwycaj¹cej zró¿nicowanej scenerii od: 
bia³ych pla¿ z palmami i turkusow¹ wod¹, 
przez urocze ry¿owe poletka, po tropikalne 
d¿ungle, obfi tuj¹ce w niesamowit¹ faunê i fl orê, 
zamieszka³e tak¿e przez etniczne azjatyckie 
plemiona. Miejsce wolne od obcych wp³ywów, 
które pozostaje wierne swojej wielowiekowej 
tradycji, jest doskona³¹ odskoczni¹ od pracy 
i problemów ¿ycia codziennego.

Królestwo Cesarii Evory – egzotyczna 
mieszanka Afryki, Portugalii i Brazylii. 
Wyspy Zielonego Przyl¹dka stanowi¹ 
archipelag po³o¿ony w środkowej 
czêści Oceanu Atlantyckiego, 
sk³adaj¹cy siê z 26 wysp o suchym 
tropikalnym klimacie i doskona³ych 
warunkach do wind- i kitesurfi ngu. 
Ró¿norodny krajobraz, od gór 
i wulkanów, przez tereny pustynne 
a¿ po rajskie bia³e pla¿e z turkusow¹ 
wod¹, zadowol¹ zarówno mi³ośników 
przyrody i spokojnego wypoczynku jak 
i zwolenników aktywnego spêdzania 
wolnego czasu. Miejscowy blues 
– morna oraz znakomita kuchnia 
zapewni¹ natomiast strawê duchow¹ 
dla melomanów i zaspokoj¹ kubeczki 
smakowe najwiêkszych koneserów 
ryb i owoców morza. 

Rajskie wyspy na Oceanie Indyjskim, 
gdzie czas przestaje istnieæ, a rytm 
¿ycia wyznaczaj¹ wschody i zachody 
s³oñca. Te urocze wysepki po³o¿one 
s¹ na szczytach podmorskich 
wulkanów i przyci¹gaj¹ swoj¹ 
tropikaln¹ sceneri¹, bia³ymi pla¿ami, 
przejrzyst¹ lazurow¹ wod¹ oraz 
pe³nymi ¿ycia rafami koralowymi, co 
czyni to miejsce idealnym nie tylko 
dla osób pragn¹cych zrelaksowaæ siê 
z dala od cywilizacji, ale równie¿ 
dla mi³ośników nurkowania i 
aktywnego wypoczynku. 
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KARAIBY, JAMAJKA, BAHAMY, FLORYDA, PANAMA SAN BLAS, AZORY, CABO VERDE, HAWAJE, THAITI I BORA BORA, SESZELE, MALEDIWY, MAURITIUS, FILIPINY, PALAU, INDONEZJA, RAJA AMPAT, TAJLANDIA, GRENLANDIA, ANTARKTYKA


