Blå blå vindar och vatten...
Stämningsfulla scener, vänskap, äventyr och nya minnen som
skapas, allt ryms i en veckas segling i Kroatien! Precis som att
segla hemma, lika mycket öar, bara mycket varmare och ett hav
med kristallklart vatten…

Lägg till på Robinsonöar, se delfiner simma längs med båten och
utforska mysiga samhällen att promenera i, med ett ursprung i
antiken och du har fått Kroatien.
Allt detta med god mat och goda viner, fantastiska vyer till rimliga priser - Unikt och oförstört.
Segling i Kroatien tillsammans med oss passar allt från den helt
novisa till den mycket erfarna seglaren. Det finns båtar i alla storlekar och att ha en skeppare finns alltid som alternativ om man
inte vill hantera båten själv. Låt oss vara med och skapa minnen
för dig och dina nära som kommer finnas med hela livet, en semester som passar alla som gillar sol, bad och aktivitet i en av
södra Europas pärlor - Kroatien!
Allt som är bra att veta, inspiration och tips om segling i
Kroatien finner du på vår hemsida och i denna katalog.

Segla i Europas vackraste innanhav

med världens bästa skärgårdssegling
Croatia Yacht Club är en komplett researrangör som sedan 1985
specialiserat sig på segling i Kroatien.

Vi vågar påstå att ingen kan segling i Kroatien som vi. Hos oss
möter du erfarna medarbetare som delar din passion för segling
och äventyr till sjöss.

Croatia Yacht Club har en egen flotta av segelbåtar. Hos oss får du
inte bara moderna och välutrustade segelbåtar utan du får även
ett engagemang som verkligen gör skillnad under din seglingssemester.

- VÄLJ MELLAN -

Hyr båt med - eller utan skeppare
Paketresor
Kryssning
Seglarskola
Grupp-/Konferensresa

SKRÄDDARSYDDA SEGLINGAR
Med åren har vi byggt ett kompetent team med stor samlad
erfarenhet. Vi hjälper dig att skräddarsy en seglats som passar just dina önskemål. Vi hjälper gärna till med tips och råd,
oavsett om det gäller båtval, flyg, seglingsrutter, resmål eller
hamnar. Vårt mål är att ge dig härliga semesterminnen som
varar för evigt.

BOKA ETT KOMPLETT SEGLINGSPAKET
För smidigast möjliga resa rekommenderar vi våra kompletta
seglingspaket som innehåller flygresa, hyra av segelbåt och
transfer mellan flygplatsen och din utgångshamn. Vi möter upp
dig på flygplatsen i Split, Zadar eller Dubrovnik och tar hand
om dig hela vägen så att du slipper krångel och letande på flygplatser och till hamnar. Flygplatserna ligger alla på bekvämt
avstånd från våra avgångshamnar.

HYR BÅT MED ELLER UTAN SKEPPARE
Vana seglare vill i regel segla själva. Har man dessutom flera vana
seglare i sällskapet ombord kan man dela på skepparrollen så att
alla får lika mycket tid till njutning. Vill man däremot helt luta
sig tillbaka och ägna sig åt sann semesterlättja kan man hyra
en skeppare. Skepparen sköter seglingen medan du ligger på
fördäck och solar eller läser en bok och lyssnar på vågornas
skvalpande mot skrovet. För att få hyra båt på egen hand krävs
viss kompetens.

RESEGARANTIER - FÖR DIN TRYGGHET
Croatia Yacht Club ställer varje år lagstadgade resegarantier
till kammarkollegiet. Det ger dig en extra trygghet. Resegarantin ger våra gäster ett skydd om vi inte skulle klara våra ekonomiska åtaganden. Under vår snart 30-åriga historia har resegarantin aldrig blivit aktuell att använda, vilket kan ses som en
särskild trygghet för dig som kund.
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Norra skärgården - många men små öar

Marina Biograd
Marina Kornati ligger i staden Biograd nära
Moru som är belägen strax söder om Zadar.
Att påbörja sin segling här är perfekt för er
som vill segla i den omtalade nationalparken
Kornati. Härifrån når man relativt enkelt ön
Pag med sin skiftande natur och fantastiska
vyer.

Marina Biograd

Marina Mandalina
Marina Mandalina ligger 2 km sydöst om
staden Sibenik och ca 55 km från Splits
flygplats. Med andra ord är det en bra utgångspunkt oavsett ruttval i Dalmatiens
övärld. I Sibenik hittar man bl.a. St. Jakobkatedralen som är upp-tagen på UNESCOS
världsarvslista.

KORNATI

Marina Mandalina

Marina Trogir

Marina SCT i Trogir är en perfekt starthamn för dig som vill
segla både norr och söder ut i den Kroatiska skärgården.
Här erbjuder vi en bred egen flotta med både helt nya båtar
och välbehållna, prisvärda äldre modeller.
Vår bas och flotta i Trogir har båtar från 32 fot med fyra
bäddar till 62 fot för större sällskap. Flottan utgörs i huvudsak av enskrovsbåtar men innehåller också ett flertal katamaraner. Med andra ord är det ett tryggt och säkert val med
bästa tänkbara läge!
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Södra skärgården - färre men större öar
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Den norra skärgården är full av små öar, kobbar och skär med naturhamnar
och små mysiga restauranger. För dig som vill hitta en liten avskild plats för
lite lugn och ro, en skärgård som blivit utsedd till världens bästa seglings destination av tidningen National Geographic, så är detta något för dig.
Här behöver du inte oroa dig för att hamnen är full och stressa in ”tidigt” för
att få en hamnplats. Här ringer du våra vänner och bokar hamnplats, så
väntar både middagen och mooringlinor på dig när du seglat klart för dagen.

Den södra skärgården är präglad av lite mer fart och fläkt och har lite större
öar. Detta är det mest besökta skärgårdsområdet, tack vare det stora utbudet
av byar och hamnar men även mysiga stränder och orörda vikar i kombination
med den livliga jetset turismen vilket gör området helt unikt. Du väljer själv
vad du vill ta del av. Den gemensamma nämnaren är en underbar, oförstörd
natur med medelhavets klaraste vatten och en gästvänlighet som lämnar
avtryck för resten av livet.

SCEDRO

KORCULA

LASTOVO

MLJET

Dubrovnik

Flyg med Croatia Yacht Club och SAS
Vi erbjuder direktflyg till Split från Arlanda och Landvetter. Varje
lördagsmorgon från början av maj till början på oktober så avgår
seglarflyget till Kroatien. Vi kallar SAS morgonflyg för seglarflyget då detta är det mest optimala och prisvärda sättet att resa ner
för en veckas segling. Som stolt samarbetspartner är vi ensamma
om att kunna erbjuda detta flyg till fasta priser.
LANDA - BUNKRA - ÄT LUNCH
CHECK-IN PÅ BÅTEN - UT OCH SEGLA
Om du väljer att boka både båt och flyg så omfattas du även av
paketreselagen. Detta innebär att vi som leverantör har ett helhetsansvar för dig som kund oavsett om det är förseningar, terror
eller naturkatastrofer som påverkar ditt planerade seglingsäventyr.

VARFÖR BOKA FLYG MED OSS?

Hela din resa genom en leverantör!
Känn dig trygg hela vägen - Paketreselagen
23 kilo incheckat bagage + 8 kilo handbagage
Eurobonus - registrera ditt Eurobonuskort och få poäng.

Croatia Yacht Clubs flotta

Oavsett vilken storlek, komfort eller prisklass du söker för din seglingssemester så
finns det något för dig. Vi erbjuder enskrovsbåtar mellan 32ft och 60ft samt katamaraner mellan 38ft och 62ft.

2-HYTTS BÅTAR

3-HYTTS BÅTAR

Sällskap på 4 personer
Här får du en något mindre båt med två hytter, fyra bäddar och i
regel en toalett. Dessa båtar har en maximal kapacitet på för sex
personer men passar bäst för fyra personer. Båtarna är vanligtvis
mellan 32ft och 35ft och en lagom båt för en familj med ett eller två
barn alternativt två par. Båtarna tenderar även att vara mer lättmanövrerade och är även ett bra alternativ för den mindre erfarna
seglaren, samt lättare att få plats i hamnarna.

Sällskap på 6 personer
Här får du en medelstor båt med tre hytter, sex bäddar och i regel
en till två toaletter. Båtarna är vanligtvis mellan 36ft och 45ft, men
vi har även 3-hyttsbåtar på upp till 55ft. Båtarna är lämpliga för
en familj eller en grupp på tre par, då det max kan vara åtta personer ombord. Om en 3-hytts båt passar dig och ditt sällskap kan du
enkelt bestämma nivån på komfort genom båtens längd vilket gör
valmöjligheterna stora för dig och ditt sällskap.

Kroatiens modernaste

Vi strävar ständigt efter att kunna erbjuda våra kunder nya, fräscha och välutrustade
båtar, allt för att du skall få den allra bästa upplevelsen på din semester.

4-HYTTS BÅTAR

5 och 6-HYTTS BÅTAR

KATAMARANER

Sällskap på 8 personer
Här får du en lite större båt med fyra hytter, åtta bäddar och minst
två toaletter men i vissa fall upp till fyra toaletter. Storleken passar
bra för kompisgänget eller familjen med barn och respektive. Bland
4-hytts båtarna kan du välja mellan fyra hytter med dubbelsängar,
alternativt tre dubbelsängar och en våningssäng. Båtarna är i regel
mellan 45ft och 50ft och är helt klart ett bra val om man gillar att ha
gott om plats på sin semester men ändå lätt kunna manövera båten.

Sällskap på 10-12 personer
Här får du en större båt med fem till sex hytter, tio till tolv bäddar
och som i regel har två till fyra toaletter. Är ni många som ska segla
tillsammans? Då är dessa båtarna med fem eller sex hytter i storlekarna 50ft och 60ft något för er. Har båten sex hytter så finns det fyra
hytter med dubbelsängar och en hytt med våningssäng samt en skepparhytt. Skepparhytten ligger framför förpikarna, och personen som
bor i denna hytt går in i hytten via däck och inte via båtens förpikar.

Sällskap på 6-10 personer
Här får du en båt med fyra hytter för och åtta bäddar till er gäster
samt ytterligare två hytter för personal. I regel har båtarna i denna
storlek två till fyra toaletter. I för och akter i varje skrov finner du en
lyxig hytt för två samt en personalhytt som nås från däck. I dom mindre katamaranerna finns det en toalett i varje skrov och i dom större
finns det en toalett per dubbelhytt. Dessa katamaraner är vanligtvis
mellan 38ft och 45ft.Detta är ett perfekt alternativ om du vill ha extra hög komfort under din semester.

STORA KATAMARANER
Sällskap på 8-12 personer
Här får du lite större katamaran med fyra till åtta hytter, åtta till tolv
bäddar och har i regel fyra toaletter. Är det läge att slå på stort under
er kommande semester? Då är våra katamaraner mellan 47ft och
62ft något för dig. Här finner du båtar med gott om möjlighet för att
ha personal ombord med väldigt generösa utrymmen för både middag och fest. Dessa katamaraner är helt enkelt något alldeles extra
och passar dig som vill kunna kombinera många vänner ombord.

Kryssning på segelbåt
En kryssning på segelbåt med Croatia Yacht Club innebär att du tillsammans med en grupp på mellan sex
och tio personer får möjligheten att utforska Kroatiens
fantastiska skärgård på en segelbåt på mellan 35 och
53 ft.

Erfarenheten av segling spelar ingen roll vid dessa
seglatser då du har en skeppare som tar ansvar för
besättningen och båten samtidigt som er värdinna ordnar maten och ser till att trivseln är på topp. Ombord
väljer man själv vilket engagemang man vill ha i seglingen och du kan helt enkelt välja om du bara vill
sola och bada eller lära dig lite mer om segling och
navigering.

ALLT DETTA INGÅR: I resans pris ingår först och främst del
i hytt på segelbåten, flyg från Stockholm eller Göteborg, samt
transfer från och till flygplatsen i Split. Utöver detta ingår frukost och lunch som tillagas av er värdinna och äts ombord.
Även kostnaderna för hamnavgifter, diesel samt ett komfortpaket för båten ingår.
KOMFORTPAKETET INNEHÅLLER FÖLJANDE:
Båtens sängar är bäddade när du kommer vilket innebär att
sänglinnen inte behövs tas med • Duschhanddukar, inga badlakan • Gummibåt • Gasol till köket • Båten städas av vår personal så att detta inte behöver göras av besättningen.

Croatia Yacht Club seglarskola
SEGLA EN VECKA OCH TA SEGLARINTYG 1 & 2.
KOMPLETTERA DETTA MED VHF OCH HYR EN BÅT
PÅ EGEN HAND
Följ med på våra seglarkurser i Kroatien och upplev
en ny kultur, underbara miljöer, delfiner, lokal mat och
äventyr som bara nås på egen köl. Croatia Yacht Club
erbjuder en kombinerad chartersegling och seglarutbildning med erfarna utbildare/skeppare. Vi vägleder
er till det stora steget, att hyra segelbåt på egen hand
tillsammans med familj och vänner.
Våra skeppare har lång erfarenhet av chartersegling och
självklart också nödvändiga utbildningar som krävs för
att få utbilda vidare. Veckan ger dig den blå intygsboken från NFB (Nämnden för båtlivsutbildning) med
ett seglarintyg 1&2. Utgångshamn varierar beroende
på vart båtens hemmahamn ligger.

ALLT DETTA INGÅR: I resans pris ingår först och främst del
i hytt på segelbåten, flyg från Stockholm eller Göteborg, samt
transfer från och till flygplatsen i Split. Utöver detta ingår frukost och lunch som tillagas av besättningen gemensamt och
äts ombord. Även kostnaderna för hamnavgifter, diesel, komfortpaket för båten samt examinationsavgifter ingår.
UNDER VECKAN KOMMER VI BLAND ANNAT GÅ IGENOM:
Genomgång av båtens delar, motor och segel • De olika seglingssätten • Enklare seglingstrim • Tilläggning och manövrering av båten • Navigering • Knopar • Väjningsregler • Ankring och förtöjning • Grundläggande säkerhetstänk ombord.

Investera i segelbåt
ÄG DEN, SEGLA DEN, TJÄNA PENGAR PÅ DEN!
Låt oss presentera det smartaste, enklaste och mest lönsamma
sättet att äga segelbåt - Croatia Yacht Club Worry free Yacht. Det innebär att du investerar i din drömbåt, seglar den i Kroatien flera
veckor om året och låter oss hyra ut den när du inte seglar själv.
Det tjänar du pengar på. Skötseln av båten tar vi hand om, in i minsta
detalj och på årets alla dagar.
CROATIA YACHT CLUB WORRY FREE YACHT I KORTHET

Det här får du:
• Du får en helt ny segelbåt.
• Du får en garanterad inkomst.
• Du får flera veckors fri segling.
• Du får tillgång till världens bästa semestersegling.
• Du får en garanterad avkastning varje år i 6 år.
• Du får tillgång till ett unikt semesterprogram där du

kan byta dina veckor mot boende eller segling world wide.
• Du kan välja att fortsätta uthyrningen efter 6 år eller ta ut
båten för privat bruk.

Det här gör vi:
• Vi tar hand om leverans och försäkring.
• Vi tar hand om allt underhåll och service.
• Vi tar hand om marknadsföring och uthyrning av din båt.
• Vi sköter om din segelbåt 365 dagar om året.

FRI SEGLING VARJE ÅR!
Njut av segling med familj och vänner i världens vackraste skärgård
flera veckor varje år. Få även tillgång till vårt unika semesterprogram
där du kan byta dina veckor mot segling i till exempel Västindien,
Tahiti, Maldiverna eller Seychellerna. Du kan också byta till en villa

på Hawaii eller en lägenhet i New York. Vårt semesterprogram
erjuder mängder av spännande alternativ om du känner för att byta
bort dina seglingsveckor då och då.

SERVICE I ABSOLUT TOPPKLASS MED CROATIA
YACHT CLUB´S TEAM
Du kan knappast tänka dig ett mer tryggt och bekymmerfritt båtägande. Croatia Yacht Club´s professionella team håller din båt i toppskick, vilket innebär skötsel av rigg, skrov, däck, instrument, teak,
motor m.m. enligt vår omfattande serviceplan.

EN TRYGG INVESTERING
Att dela din seglardröm med oss innebär en mycket trygg investering.
Croatia Yacht Club har verkat i branschen i över 30 år med svensk
ägare och har lång och gedigen erfarenhet av segelbåtar och segling
i Kroatien. Som investerare har du full trygghet genom att du själv
äger din båt eller har full pant i den. Men för att beläggning, serviceprogram och att allt på bryggan ska fungera riktigt bra är det viktigt med erfarna, seriösa och långsiktiga ägare. Croatia Yacht Club är
en del av Intoit-koncernen vars bolag årligen omsätter ca 250 MSEK
och har högsta kreditvärdighet.

VAD HÄNDER EFTER 6 ÅR?
• Du kan fortsätta med dina fria seglingsveckor och uthyrning av
båten som genererar avkastning, eller:
• Du kan ta ut båten för privat bruk, eller:
• Du kan ingå ett avtal för en ny båt och lämna din gamla i inbyte.
• När avtalet går ut har du full support från Croatia Yacht Club. Vårt
worry free koncept fortsätter hela vägen, oavsett om det gäller försäljningen av din båt genom våra båtmäklare, export eller transporter.

Exempel på investering
Antal år
Garanterad avkastning
Potentiell rörlig avkastning
Värde av seglingsveckor
Totalt värde
Semesterprogram World Wide ingår
Concierge service

Garanterad
avkastning
200 000 €
6 år
108 000 €
NEJ
51 000 €
159 000 €
JA
INGÅR

Rörlig
Rörlig
avkastning min. avkastning max. Delfinansiering
uppskattning
uppskattning
140 000€
200 000 €
200 000 €
120 000 €
6 år
6 år
6-7 år
NEJ
80 000 €
NEJ
180 000 €
72 000 €
NEJ
51 000 €
51 000 €
51 000 €
231 000 €
131 000 €
123 000 €
JA
JA
JA
INGÅR
INGÅR
INGÅR

Total kostnad Värdeminskningen på din båt samt underhållskostnaden vid rörlig avkastning

www.croatiayachtclub.se
info@croatiayachtclub.se Tel: 031-711 72 02
croatiayachtclub

@croatiayachtclub

