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OFERTA REJSÓW  JACHTEM ŻAGLOWYM 

GDAŃSK / SOPOT / GDYNIA 
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JACHTY ŻAGLOWE – DO 12 OS. JEDEN JACHT

JACHT ŻAGLOWY: 
• Nowoczesny jacht żaglowy, do dyspozycji na 

wyłączność,  
• Jacht posiada zadaszenie, ogrzewanie, 

oświetlenie, dwa pokłady (górny i dolny), 
toaletę oraz aneks kuchenny 

• Na jachcie istnieje możliwość organizacji 
tańca pod pokładem 

• Na jachcie można podłączyć telefon z muzyką 
(posiadamy system nagłośnienia pod 
pokładem oraz na zewnątrz w kokpicie) 

ORGANIZACJA REJSÓW 
• Istnieje możliwość wniesienia własnego 

alkoholu i przekąsek (nie pobieramy żadnej 
dodatkowej opłaty) – nie zapewniamy talerzy/
kieliszków 

• Możliwość organizacji rejsów typu one way 
np. Gdańsk – Sopot lub Gdynia - Sopot 

• Istnieje możliwość zakupienia biletów na 
molo w Sopocie w normalnej cenie (w 
przypadku rozpoczęcia rejsu z Sopotu). 

• Rejsy bez ograniczeń liczby osób (dobieramy 
kolejne jachty/motorówki) 

• Na jacht nie można wnosić confetti 
• Wsparcie załogi Premium Yachting w 

organizacji wydarzenia (catering, alkohol, 
dodatkowe atrakcje, transport)  

•
CENNIK REJSÓW: 
Jachty do 12 osób. Dowolne miasta. 
Dla agencji: 
11.00 – 13.00 – 800 zł 
13.00 - 15.00 - 800 zł  
15.00 - 17.00 - 1000 zł 
17.00 - 19.00 - 1000 zł 
19.00 – 21.00 – 1000 zł 

Ceny rekomendowane: 
Do 2h – 1500 zł brutto 
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OFERTA REJSÓW LUX BOAT   
SOPOT – SOPOT (LUB POZOSTAŁE MIASTA) 

JACHT MOTOROWY: 
• Nowoczesny jacht motorowy, do dyspozycji 

na wyłączność,  
• Jacht posiada zadaszenie, ogrzewanie, 

oświetlenie, dwa pokłady (górny i dolny), 
toaletę, 

• Na jachcie istnieje możliwość organizacji 
tańca pod pokładem 

• Na jachcie można podłączyć telefon z muzyką 
(posiadamy system nagłośnienia pod 
pokładem oraz na zewnątrz w kokpicie) 

ORGANIZACJA REJSÓW 
• Istnieje możliwość wniesienia własnego 

alkoholu i przekąsek (nie pobieramy żadnej 
dodatkowej opłaty) – nie zapewniamy 
talerzy/kieliszków 

• Możliwość organizacji rejsów na innej trasie. 
Wycena indywidualna. 

• Istnieje możliwość zakupienia biletów na 
molo w Sopocie w normalnej cenie (w 
przypadku rozpoczęcia rejsu z Sopotu) 

• Możliwość organizacji cateringu i alkoholu 
• Na jacht nie można wnosić confetti 

CENNIK REJSÓW (1H REJSU) 

Dla agencji: 
1 godz. - 1350 zł brutto  

Cena rekomendowana: 
1 godz. – 1850 zł brutto  

W cenie: 
• Czarter motorówki 
• Skipper 
• Opłaty portowe i paliwowe 
Dłuższe rejsy i trasy wyceniane indywidualnie.

JACHTY MOTOROWE – DO 10 OS. JEDEN JACHT
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MOTORÓWKA  PEŁNOMORSKA  9 os. 
GDAŃSK – GDAŃSK (LUB INNE MIASTA) 

MOTORÓWKI: 
• Nowoczesne jednostki przystosowane do 

specyfiki akwenu 
• Duża prędkość, ekonomiczne, wygodne  

ORGANIZACJA REJSÓW 
• Istnieje możliwość wniesienia własnego 

alkoholu i przekąsek (nie pobieramy żadnej 
dodatkowej opłaty) – nie zapewniamy 
talerzy/kieliszków 

• Możliwość organizacji rejsów na innej trasie. 
Wycena indywidualna. 

• Możliwość organizacji cateringu i alkoholu 
• Na jacht nie można wnosić confetti 

CENNIK REJSÓW (1H REJSU) 

Dla agencji: 
2 godz. (minimum) - 1400 zł brutto  
3. i kolejne godz. – 350 zł brutto  

Cena rekomendowana: 
2 godz. (minimum) - 1800 zł brutto  
3. i kolejne godz. – 500 zł brutto  

W cenie: 
• Czarter motorówki 
• Skipper 
• Opłaty portowe i paliwowe 
Dłuższe rejsy i trasy wyceniane indywidualnie. 

REJSY MOTORÓWKĄ PO ZATOCE GDAŃSKIEJ –  9 osób


