FRANCIE
SAFARI - KATAMARÁN
VRAKY JIŽNÍ FRANCIE
TERMÍN: 2 – 9.8.2018
DOPRAVA: VLASTNÍ
UBYTOVÁNÍ : MAX 10 OSOB – KAJUTY 2 KS PRO 3 OSOBY, 2 KS PRO 2 OSOBY
STRAVA: VLASTNÍ, VAŘENÍ VE VYBAVENÉ KUCHYŇCE
CENA : POTÁPĚČ 630 EUR/POBYT NEPOTÁPĚČ 520 EUR/POBYT
POPIS LODĚ
Katamaran Belina je motorová loď o rozměrech 16m x 8m.
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Pro ubytování jsou k dispozici čtyři kajuty pro hosty. Dvě kajuty jsou tří lůžkové,
dvojlůžko 195cm x 175cm a palanda. Další dvě kajuty jsou dvojlůžkové. Samostatné
lůžka 195cm x 90cm. Kajuty jsou vybavené úložným prostorem-věšáky, skříňky,
poličky ...
Na lodi je pro všechny hosty k dispozici společný prostor s velkým stolem a lavicemi,
zde můžete být všichni společně
Rozměry přední paluby jsou 9m2 a sluneční paluba pro opalování má 12,5m2.
Zadní plato 4m2, pro skoky do vody a navíc zadní paluba 20,5m2 s lavicí pro 11
potápěčů. Obojí zastřešeno.
Kuchyň je plně vybavena, plynový sporák a troubou, kuchyňský dřez s teplou i
studenou sladkou vodou a také slanou vodou. Skladovací prostory na vaše zásoby.
Jedna kombinovaná chladnička s mrazákem na potraviny
Dvě toaletní kajuty, 2 x WC se sprchou, 1 x dřez se sladkou teplou a studenou vodou
Sprcha se sladkou vodou na palubě

Posádka lodě jsou dva lidé - kapitán a "plavčík". Posádka je plně samostatná a nezávislá na
prostorech pro hosty mimo toalet a kuchyně. Jeden z posádky je seznámen s potápěčskými
lokalitami a má potápěčskou zkušenost. V případě potřeby jsme schopni vám provést
potápěčského průvodce v dané lokalitě pod vodou. Podmínkou jsou příznivé podmínky pro
kotvení lodě, klidné moře a zajištění vaší bezpečnosti. Posádka se stará o čistotu lodě a o to,
aby jste byli vždy včas na ponorech, o Vaši pohodu, tak aby jste si co nejvíce vychutnali a
užili Vaši dovolenou :)

https://www.katamaran-belina.cz/

Vybrané lokality jižní FRANCIE
Rubis - vrak ponorka, maximální hloubka 40m
Prophete - vrak lod 37m
Espignol - vrak lod 40m
Ramon - vrak lod 20m
Hellcat - vrak americké stíhačky Grumman F6F Hellcat, max hloubka 50m
Spahis - vrak lod 25m
Wildcat - vrak letadlo 47m
Le Marcel - vrak lod 35m
Donator- vrak lodi Prosper Schia - maximální hloubka 45m
Sagona - vrak lod - 47m
Togo - vrak lod - 60m
Petite - quairole - soustava třech vrcholů spojená reefem.......20-40m
Le Datier - reef, vhodné na check dive cca 20m
Cap des Medes - reef, možnost třech ponorů
Le Gandarme - homole 35m
Langustí útesy u ostrova Ile de Porquerolles - homole spojená reefem 12-35m
Murenes - reef 30m
Chevalier - reef 30m

