KSSS Familjeeskader i Kroatien (Trogir) 23-30/6 2018, v 26.

Häng med på KSSS Medelhavseskader i den kroatiska skärgården i sommar!
Följ med på en oförglömlig seglingsvecka med KSSS och Dream Yacht Charter! Tillsammans upplever
vi det bästa från den kroatiska skärgården och träffar nya vänner - både stora som små. Med på
resan följer en erfaren eskaderledning som anpassar programmet efter rådande väder och vind. Vi
lägger ett stort fokus på att barn och ungdomar skall kunna få uppleva seglingsglädje och gemenskap
och har därför tagit fram ett program skräddarsytt för KSSS medlemmar.
Vi kommer under veckan att besöka snorkelvänliga naturvikar, trevliga små byar och äta härlig kroatisk mat på
mysiga små tavernor. Att segla eskader är fullt ös ibland, men man får också gyllene tillfällen att sitta i
sittbrunnen och tar det lugnt medan ungdomarna badar och blöter ner kompisens sittbrunn istället.
Eskadern är en fantastisk seglingsform, inte minst när det gäller säkerhet. Vi har ett eskadermöte varje kväll där
morgondagens rutt diskuteras och bestäms. Eskadern anpassas alltid helt efter vädret och följer den minst
sjövana besättningens villkor, och vi hjälps alltid åt så att alla blir väl förtöjda och kan komma iland. Det finns en
viktig regel: att alla barn upp till och med 12 år skall ha flytväst - alltid - och alla föräldrar hjälps åt att hålla koll
på alla barn. När det gäller flytvästar finns inga undantag, men i övrigt finns det inga skrivna regler. Man kastar
loss när man vill och det är fritt fram att ta en avstickare från eskaderprogrammet om man vill ha en egen dag
med familjen.
Vi landar på Splits flygplats där transferbuss möter och kör oss till Dream Yachts marina i Trogir. Vi har ”Priority
Boarding”, så vi kan checka in båtarna redan kl 13.00. Vi räknar med att kunna kasta loss ca kl 15 och seglar då
ca 1-2 h till första natthamnen där vi äter en gemensam välkomstmiddag.
Under veckan kommer 2-4 timmars seglingspass att varvas med badstopp, små etapptävlingar, jollerace,
sightseeing, möjlighet till att göra avstickare för att åka Zipline mm… På fredag kväll kommer vi tillbaka till
hemmahamnen i Trogir där skepparna gör en teknisk utcheckning av på båtarna. Veckan avslutas med att vi
tillsammans avnjuter en gemensam avslutningsmiddag på restaurang. Efter en tidig frukost avgår sedan
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transfer tillbaka till flygplatsen, alternativt kan ni med senare flyg utnyttja dagen genom att åka till Trogir, Split
eller badvik.

Programmet kommer att bestämmas under vintern och seglingsområdet ger utrymme för att göra egna
avstickare. Vi har reserverat båtar med fokus på lite bättre seglande för KSSS Medelhavseskader:
Dufour 31 Grand Large Liberty
med 2 dubbelhytter + salong, 1
WC/dusch plats för 1 familj
med max 2 vuxna och 3 barn
(varav en i salongen). Båtarna
är 2016/2018 modell.
Dufour 382 Grand Large
Liberty med 3 dubbelhytter +
salong, 2 WC/dusch med plats
för 1-2 familjer, 6-7 personer.
2017 års modell.

Dufour 460 Grand Large Liberty
med 4 dubbelhytter + salong, 4
WC/dusch med plats för 2
familjer, 2018 års modell.

Följande ingår i KSSS Medelhavseskader:
●
●
●
●
●

Flyg med SAS direkt Arlanda - Split inkl. flygskatter och transfer t/r flygplats/marina.
Komplett båt utrustad enligt specifikation (klicka på länkarna) med bl a jolle och utombordare, lakan &
handdukar, snorkelutrusning, GPS/plotter, autopilot etc.
Priority Boarding (13.00 i.st.f 17.00), självriskförsäkring, städning av båten, starter pack, admin avgift.
Gemensam välkomstmiddag första och sista kvällen, 3 rätter inkl. vin, vatten/läsk, kaffe.
Planering av program med aktiviteter, bad, guidad tur, bad, femkamp, bad, gummijollerace och
lokalkännedom om vatten, mataffärer etc.

Priserna beror på vilken båt ni hyr och hur många ni bor ombord. 5 personer i en Dufour 310 kostar till exempel
9 570 kronor per person, och 8 personer i en Dufour 460 kostar 10 850 kr (inkl flyg och kroatisk turistskatt).
Diesel efter förbrukning, hamnavgifter, eventuella extra utflykter, inträden, mat- och dryckeskostnader
tillkommer och betalas på plats.
Läs mer om villkor och alla aktuella priser, och boka er på http://poseidontravel.se/temaresor/ksss/ eller
ring gärna direkt Poseidon/Dream Yacht Charter på 042 -37 40 00 för att få hjälp att hitta exakt rätt båt för er.
För mer information om KSSS övriga eskadrar till Åland, S:t Anna och Öland, se http://www.ksss.se/eskader.

Ge dina barn ett härligt seglingsminne!
Segla KSSS familjeeskader i år!
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