
2012



•• AtlantoAtlanto vandenynasvandenynas (2012 vasaris)(2012 vasaris)

Atlanto negalima nugalėti. Galima tik perplaukti. Bet nugalėti galima saveAtlanto negalima nugalėti. Galima tik perplaukti. Bet nugalėti galima save

•• KaribaiKaribai (2012 (2012 kovaskovas--gegugegužėžė))

Smaragdiniai Smaragdiniai Karibų vandenys, pažintis su egzotiškomis Karibų salomis, Karibų vandenys, pažintis su egzotiškomis Karibų salomis, 
trumpos Karibų regatos, bandymas surasti civilizacijos nepaliestą gamtos trumpos Karibų regatos, bandymas surasti civilizacijos nepaliestą gamtos 
kampelį. kampelį. 

s/y Ambersail 2012

kampelį. kampelį. 

•• Ten Ten kur mes neburiavome / Neregėtos kur mes neburiavome / Neregėtos žemės žemės (2012 rugpjūtis(2012 rugpjūtis--gruodisgruodis))

Ramusis vandenynas nuo Panamos link Australijos. Jachtai “Ramusis vandenynas nuo Panamos link Australijos. Jachtai “AmbersailAmbersail” ” 
dardar neatrasti vandenys, o įguloms neatrasti vandenys, o įguloms –– išbandymai ir rojus.  išbandymai ir rojus.  

•• Sydney Sydney –– HobbartHobbart (2012 gruodžio 26 d.)(2012 gruodžio 26 d.)

Viena labiausiai pasaulio buriuotojų trokštamų regatų. Jachta su lietuviška 
trispalve dalyvautų pirmą kartą. 



• Atlanto vandenyno negalima 
nugalėti. Atlantą galima tik 
perplaukti

• Bet galima nugalėti save!

Atlantas
Plaukimas

• Plaukimo ilgis – daugiau nei 
3000 jūrmylių

• Plaukimo  trukmė-12-15 dienų

• Čia gali išbandyti save kaip 
komandos narys



Plaukimas vykdomas dviem etapais: 

• Aguadulce (Ispanija) – Ceuta - Kanarai
Distancijos ilgis – 890 j/m
Startas – 2012 vasario 3 d.  
Planuojamas finišas  - 2012 vasario 9 d. 
Dalyvio mokestis – 2000 Lt.

Atlantas
Plaukimas

Dalyvio mokestis – 2000 Lt.

• Plaukimas per ATLANT Ą:  Kanarai – Karibai (Antigva) 
Distancijos ilgis – 2650 j/m
Startas – 2012 vasario 11 d.  
Planuojamas finišas  - 2012 vasario 25 d. 
Dalyvio mokestis – 4000 Lt.

• Aguadulce – Karibai (galimas jungtinis dviej ų etapų plaukimas) 
• Dalyvio mokestis – 4800 Lt.

• Į dalyvio mokestį įeina plaukimas jachta “Ambersail” nustatytu maršrutu, stovėjimas iš anksto 
numatytuose uostuose, nakvynė jachtoje uostuose nustatytomis plaukimo datomis

• Papildomai: Maistas plaukimo metu, galimos muitinės ar imigracijos procedūros .

• Atvykimas ir parvykimas iš etapo galutinių taškų dalyvio sąskaita. 



KARIBAI

Ambersail įgulų išbandytas formatas :
Skriek su jachta “Ambersail” Karibų salų vandenimis, 
Pasinerk į smaragdinių Karibų vandenų gelmes
Mėgaukis saule ant balto Karibų smėlio po palmėmis
Pajusk tikro adrenalino dalyvaujant vienoje iš Karibų regatų
Šėlk iki kol gali šėlti Karibų vakariniame gyvenime



KARIBAI
Plaukimai

• Jachta Ambersail yra labai greita, todėl yra galimybė apiplaukti didesnę Karibų salų 
akvatoriją  aplankant gražiausias arba įspūdingiausias savo kultūra Karibų salas

• Kiekviename iš plaukimų planuojamas gražiausių Karibų salynų: Grenadines (Tobago 
Cays) arba British Virgin salynų aplankymas 

• Sustojimai smaragdiško vandens įlankose pasimėgauti laukiniu gamtos grožiu. 

• Vakarais – karibiškasis “šėlsmas” krante. 

• Kiekvienas iš jachtos Ambersail plaukimų priklausomai nuo oro sąlygų planuojamas individualiai



KARIBAI
I Plaukim as 

Heinenken regata

• Vasario 26 d. – kovo11 d.

• Pradžia: Antigua uostas, 2012 vasario  26 d. 

• Maršrutas: Plaukimas i British Virgin salas (02.27-28.), St. Martin sala (02.29.-
03.06.), Plaukimas i Grenadines salyną(kovo 7-10d. ), Antigva (03.11) 

• Dalyvavimas St.Maarten Heineken Regatta (03.01-03.04) – kiekvieną dieną po 1-2 
varžybas .  Aplankykite regatos tinklalapį: http://www.heinekenregatta.com/

• Galimybė regatos metu išsinuomoti vilą. 
• Jachtos nuoma  plaukimo laikotarpiui ir regatai  - 42000 Lt



KARIBAI
II ir IV Plaukim ai
Į Karib ų Pietus

• I Plaukimas (Kovo 14-26 d.) 

• II Plaukimas ( Balandžio 12 -25 d.) 

• Plaukimo pradžios ir pabaigos uostas:  Antigva 

• Maršrutas: Plaukimas  į Karibų pietus aplankant Montserrat, Guadeloupe, Martinika, 
St Lucia, St. Vincent ir Grenadinų salyną, pasiekiant Trinidado ir Tobago salas ir 
grįžtant atgal į Antigva uostą.

• Plaukimo maršruta ir sustojimus salose galima suplanuoti priklausomai nuo įgulos 
poreikių, atsižvelgiant į meteo sąlygas.  

• Speciali programa Grenadine salyne, aplankant Tobago Cays

• Dalyvio kaina: 4000Lt. 



KARIBAI
III Plaukim as 

Les Voiles de Saint Barth regata

• 2012 m. Kovo 28 d. – balandžio 10 d.

• Pradžia: Kovo 28 d. Antigua uostas 

• Dalyvavimas  Les Voiles de Saint Barth regatoje (04.02-07)
http://www.lesvoilesdesaintbarth.com/

• Galimybė regatos metu išsinuomoti vilą. 

• Plaukimo maršrutas ne regatos metu gali būti planuojamas pagal įgulos 
pageidavimus ir meteo sąlygas, aplankant pasirinktinai British Virgin, St Martin, 
Montserrat, Guadeloupe, Martinica, St Lucia ar Grenadinų salyną. Grįžimas į Antigva 
uostą.

• Jachtos nuoma  plaukimo laikotarpiui ir regatai  - 42000 Lt



KARIBAI
V Plaukim as 

Antigua Sailing week regata

• 2012 m. balandžio 27 d. – gegužės  10 d.

• Dalyvavimas  Antigua Sailing week, vienoje labiausiai žinomų Karibų regatų (04.28-
05.04) , www.sailingweek.com

• Galimybė regatos metu išsinuomoti vilą. 

• Plaukimo maršrutas ne regatos metu gali būti planuojamas pagal įgulos 
pageidavimus ir meteo sąlygas, aplankant pasirinktinai British Virgin, St Martin, 
Montserrat, Guadeloupe, Martinika, St Lucia ar Grenadinų salyną. Grįžimas į Antigva 
uostą.

• Jachtos nuoma  plaukimo laikotarpiui ir regatai  - 42000 Lt



Nematytos Žemės

Panama – Galapagai - Pranc ūzų Polinezija – Tongas – Fidži–
Vanuatu – Naujoji Kaledonija – Australija 



• I etapas.

Karibai –Panama - Galapagai.  
2200 j/m

• II etapas 

Nematytos žem ės
• Tai jungtinis kelių etapų maršrutas Ramiajame vandenyne nuo Panamos iki 

Sidnėjaus. 2012 rugpjūčio mėn. pab. – gruodis mėn.  

• II etapas 

Galapagai - Prancūzų Polinezija 
3600 j/m

• III etapas 

• Prancūzų Polinezija – Tongas –
Fidži 2000 j/m

• IV etapas

• Fidži –Vanuatu – Naujoji 
Kaledonija - Sidnėjus 2100 j/m



Nematytos žem ės

• Jachtai Ambersail tai naujas maršrutas. Visų pirma tai buriavimas vienoje iš 
gražiausių pasaulio akvatorijų. 

• Perplaukiant nuo vieno salyno iki kito - tai buriavimas atviruose Ramiojo vandenyno 
vandenyse. 

• Tai naujų žemių pamatymas lietuvio akimis, 

• Tai pažintis su ten gyvenančių tautų kultūra.



• Tai pagrindinis jachtos Ambersail tikslas 2012 m. 

• Sydney –Hobbart regata viena profesionaliausių ir  žinomiausių regatų 
pasaulyje

• Startas 2012 m. gruodžio 26 d. 

Sydney -Hobbart regata



Sydney -Hobbart regata



PABURIUOJAM!!!
Daugiau info ir rezervacija : 

raimundas@videvita.lt


