
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

BRANDARIS	  RACE	  2016	  –	  14.-‐16.10.2016	  
23.	  ročník	  největšího	  závodu	  historických	  lodí	  v	  Holandsku	  -‐	  Waddenzee	  

5.	  ročník	  za	  účasO	  posádek	  Sailing	  Clubu	  -‐	  ČR	  

Jako	  každý	  rok,	  tak	  i	  letos	  se	  bude	  tradičně	  třeX	  víkend	  v	  měsíci	  říjnu	  konat	  největší	  holandský	  závod	  historických	  plachetnic	  BRANDARIS	  RACE.	  
Sailing	  Club	  na	  této	  akci	  samozřejmě	  nesmí	  chybět.	  Bude	  to	  již	  popáté,	  co	  se	  zúčastní	  české	  posádky,	  jejichž	  početnost	  stále	  roste:	  
	  
Pro	  ty	  z	  Vás,	  kteří	  se	  chystají	  na	  závod	  poprvé,	  nabízíme	  reportáže	  z	  minulých	  ročníků	  na	  stránkách	  www.sailing-‐club.cz,	  kde	  doporučujeme	  shlédnout	  
skvělý	  film,	  který	  vytvořil	  Petr	  Šoupa	  s	  Janem	  McGregorem.	  
	  
Účast	  na	  závodě	  BRANDARIS	  RACE	  obsahuje:	  
	  
•  Ubytování	  a	  pobyt	  na	  lodi	  od	  pátečního	  večera	  do	  nedělního	  odpoledne	  (2	  noci)	  
•  výstup	  a	  volné	  odpoledne	  na	  Terschellingu	  

•  Stravování	  	  
•  sobota:	  snídaně,	  oběd,	  svačina,	  večeře	  
•  neděle:	  snídaně,	  svačina	  a	  oběd,	  

•  Vintage	  tričko	  edice	  Sailing	  Club	  nebo	  kalendář	  Brandaris	  Race	  a	  Waddenzee	  2016	  
•  nezahrnuje	  poplatek	  za	  úklid	  a	  mariny	  (15,-‐	  eur),	  večeři	  v	  pátek	  večer,	  nápoje	  
 

 

	  



Sailing	  Club	  na	  této	  akci	  samozřejmě	  nesmí	  chybět.	  Bude	  to	  již	  popáté,	  co	  se	  zúčastní	  české	  posádky,	  jejichž	  početnost	  stále	  roste:	  
2012	  -‐	  10	  účastníků	  Sailing	  Clubu	  na	  klipru	  Noorderlicht	  
2013	  -‐	  98	  účastníků	  Sailing	  Clubu	  na	  kliprech	  NoorderlichtFrans	  Horjus,	  Poolster	  a	  AcOef	  
2014	  –	  160	  účastníků	  na	  kliprech	  Frans	  Horjus,	  Poolster,	  Passaat,	  Klipper	  Anna	  a	  Noorderlicht,	  který	  v	  poprvé	  v	  historii	  závodu	  s	  českou	  posádkou	  
zvítězil!	  
2015	  –	  210	  účastníků	  na	  kiprech,	  Frans	  Horjus,	  Poolster,	  Passaat,	  AcOef,	  Bree	  Sant,	  Noorderlicht	  a	  tjalku	  Larus	  
	  
Pro	  letošní	  ročník	  jsme	  pro	  vás	  připravili	  tyto	  historické	  lodě.	  	  

Klipr	  Noorderlicht	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Johana	  Moena	  a	  Pavla	  Strašila	  
•  již	  plně	  obsazen	  loňskou	  posádkou	  40O	  námořníků	  
Klipr	  Poolster	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Josky	  Moena	  	  
•  34	  osob	  

Klipr	  Passaat	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Franka	  Froukeho	  	  	  
•  28	  osob	  
Klipr	  Frans	  Horjus	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Florise	  Hartzuikera	  	  
•  28	  osob	  
Klipr	  Ac]ef	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Droese	  Koopmanse	  	  	  
•  30	  osob	  
Tjalk	  Larus	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Toma	  Hamera	  	  
•  22	  osob	  
Klipr	  Bree	  Sant	  	  
•  pod	  vedením	  skippera	  Jana	  Brouwera	  
•  28	  osob	  

+	  překvapení	  J	  

Dohromady	  tedy	  kapacita	  pro	  250	  českých	  námořníků	  chOvých	  jedinečného	  zážitku	  plachtění	  na	  Waddenzee	  s	  dalšími	  	  

historickými	  klipry,	  tjakly,	  lemsteraaky	  a	  skûtsje.	  



	  	  	  

	  
	  
Cena	  –	  jako	  každý	  rok	  J	  
•  5.850	  CZK	  za	  dospělou	  osobu	  
•  4.850	  CZK	  za	  dítě	  do	  7	  let	  v	  doprovodu	  1	  dospělé	  osoby	  
	  
Vzhledem	  k	  tomu,	  že	  počet	  míst	  je	  omezený	  a	  zájem	  značný,	  žádáme	  o	  uhrazení	  rezervačního	  poplatku	  za	  1	  osobu	  ve	  výši	  3.000	  CZK	  	  
na	  účet	  společnosO	  IncenOve	  Travel,	  s.r.o.,	  která	  pro	  Sailing	  Club	  zajišťuje	  cestovní	  služby.	  
	  	  
Číslo	  účtu: 	  700039643/0300,	  Var.	  Symbol:	  501016	  
	  
Do	  poznámky	  pro	  příjemce	  uveďte	  prosím	  své	  jméno	  a	  ev.	  počet	  a	  jména	  osob,	  které	  cestují	  s	  vámi.	  
Pokud	  nebude	  jasně	  iden]fikován	  plátce,	  vrálme	  vám	  platbu	  zpět!	  
	  
POZOR:	  rezervační	  poplatek	  je	  nevratný,	  v	  případě	  neúčasO	  se	  nevrací,	  ale	  můžete	  za	  sebe	  poslat	  náhradníka.	  
Splatnost: 	  	  
rezervační	  poplatek:	   	  29.	  února	  2016	  
doplatek:	   	   	  10.	  září	  2016	  
	  
Rozdělení	  posádek	  do	  lodí	  proběhne	  až	  po	  naplnění	  všech	  míst.	  	  	  
V	  příloze	  najdete	  vzor	  cestovní	  smlouvy.	  V	  případě	  Vašeho	  zájmu	  Vám	  ji	  zašleme	  vyplněnou	  k	  podpisu.	  
	  	  
Těšíme	  se	  na	  Vás	  
Jirka	  Brožek,	  Roman	  Čapek	  
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