
OFERTA UCZESTNICTWA
W REGATACH RORC CARIBBEAN 600
17-25.02.2022



W dniach 17 - 25 lutego 2021, Yacht Club Sopot wystartuje w regatach RORC Caribbean 600 na jachcie klasy
Volvo Open 70 „OCEAN BREEZE”.

Royal Ocean Racing Club w kooperacji z Antigua Yacht Club, po raz 13 organizuje sześćsetmilowy wyścig, czyli najlepsze,
prawdziwie morskie regaty na Karaibach!

600 mil wokół 11 pięknych wysp karaibskich, począwszy od Antigua i Barbuda przez St. Maarten, St. Barth’s czy
Guadelupę. Niesamowite widoki, piękna karaibska pogoda i wymagający, zmienny wiatr. Prawdziwy wyścig offshore z
wszystkimi wyzwaniami meteorologicznymi, nawigacyjnymi i taktycznymi w pięknej, karaibskiej scenerii.

REGATY



ANTIGUA I BARBUDA

To wyspiarskie państewko leżące w archipelagu Małych Antyli Nawietrznych tworzą 3 wyspy – Antigua, Barbuda oraz
znacznie mniejsza Redonda. Wyspy zostały odkryte przez Krzysztofa Kolumba, jednak skolonizowała je Anglia w XVII
wieku. Historia odcisnęła swe piętno na kulturze i języku – do dziś mieszają się tu wpływy zarówno hiszpańskie jak i
brytyjskie. Obecnie wyspy są bardzo popularnym kierunkiem wśród turystów nie tylko ze względu na malownicze
krajobrazy i przepiękne plaże, ale również wspaniałą architekturę i liczne atrakcje czekające na gości. Duży wybór
sportów wodnych, bogate życie nocne oraz imprezy kulturalne to tylko namiastka wyboru jaki oferuje Antigua i Barbuda.



OCEAN BREEZE uczestniczył w wokółziemskich regatach Volvo Ocean Race w latach 2008/2009 jako TELEFONICA BLUE
oraz w 2011/2012 jako SANYA. Za sterami jachtu w pierwszej edycji stanął Bouwe Bekking, legenda regat VOR. Jacht jest
zaawansowaną jednostką wykonaną całkowicie z włókna węglowego. Osiągane przez niego prędkości gwarantują
niezapomniane wrażenia na wodzie.

Długość: 21,5m Szerokość: 5,7m Zanurzenie: 4,5m Pow. żagli: do 770m2 Max. prędkość: > 30 knts

Załoga jachtu Ocean Breeze wystartuje w C600 pod polską banderą, a stworzy ją wybuchowa mieszanka mistrzostwa
sportowego oraz pasji żeglarskiej. Za sterowanie oraz przygotowanie załogi odpowiadać będzie czołowy polski żeglarz
oceaniczny Zbigniew Gutkowski,

JACHT OCEAN BREEZE



17 lutego 2022 – czwartek
• Przylot, transfer do hotelu

18 lutego 2022 – piątek
• Trening na wodzie
• Powitalna kolacja zespołowa

19 lutego 2022 – sobota
• Trening na wodzie
• Opening Party – Antigua Yacht Club 

20 lutego 2022 – niedziela
• Dzień wolny / Trening na wodzie dla chętnych

21 lutego 2022 – poniedziałek
• Start do wyścigu Caribbean 600

21-25 lutego 2022 – poniedziałek - piątek
• Wyścig

25 lutego 2022 – piątek
• Ceremonia zakończenia
• Wylot

26 lutego 2022 – sobota
• Wylot

PROGRAM REGAT



OFERTA UDZIAŁU

Świadczenia zawarte w cenie uczestnictwa:
• Start w regatach na jachcie VO 70 OCEAN BREEZE,
• 3 dni treningu na wodzie,
• Obsługa techniczna i taktyczna jachtu przez wykwalifikowaną 

załogę (minimum ingerencji),
• Wpisowe do regat wraz z opłatami portowymi,
• Wyżywienie w czasie wyścigu,
• Lunch boxy na wodzie podczas treningów,
• Inauguracyjna kolacja zespołowa,
• Lekka odzież załogowa – long sleeve, spodenki, polo

Cena nie obejmuje:
• Przelot
• Wyżywienie na lądzie,
• Zakwaterowanie.
• Ubezpieczenie

Liczba miejsc ograniczona do 12 osób.

Cena udziału: 
5 400 € / osoba – klubowicz YCS
5 900 € / osoba 



Yacht Club Sopot
Rafał Sawicki 
ycs@yachtclubsopot.com
Kom + 48 602 470 395 
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