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Gosail.lt – Įkvėpk laisvės! 



     
 

Antrą sezoną jachtų nuomos kompanija Gosail.lt siūlo plaukti 
naujausiomis ir patogiausiomis jachtomis, kokias tik galima 
išsinuomoti Lietuvoje. 

Nuomodama jachtas, Gosail.lt pritraukia naujus žmonės į buriuotojų 
bendruomenę – plaukdami mūsų jachtomis, keleiviai trumpam 
tampa įgulos nariais ir susipažįsta su buriavimu iš arčiau. 

Mūsų klientai – potencialūs regatų dalyviai, naujų jachtų savininkai 
ar buriavimo sporto rėmėjai.  
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Gosail.lt jachtų nuoma ideali ir patyrusiems buriuotojams – nauji, 
patogūs laivai, jokios kranto priežiūros ar mokesčių. 

Tai puikios atostogos ar savaitgaliai tolimesnių miestų 
buriuotojams. 

Gosail.lt jachtos puikios ir marių bei jūrinėse regatose – jums 
nebereikės vežtis savo laivo. 
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Mūsų jachtos 
Jeanneau Sun Oddysey 36i 

(3 jachtos)

Ilgis – 10,94 m
Vaterlinijos ilgis – 9,84 m
Plotis – 3,59 m
Grimzlė – 1,47 m
Svoris – 5700 kg

Buringumas – 59,90 m²
Genakeris – 90 m²

Miegamos vietos - 8
Variklio galia – 29 AG

ORC Club
GPH   677,8

Reikalinga kvalifikacija – ne žemesnė kaip 
LBS I eilės vairininko. 
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Mūsų jachtos
Jeanneau Sun Oddysey 409 

(2 jachtos)

Ilgis – 12,34 m
Vaterlinijos ilgis – 11,98 m
Plotis – 3,99 m
Grimzlė – 2,10 m
Svoris – 7450 kg

Buringumas – 77 m²
Genakeris – 120 m²

Miegamos vietos - 8
Variklio galia – 40 AG

ORC Club
GPH   644,x ??

Reikalinga kvalifikacija – LBS jachtos 
kapitono.
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      Regatos 
Gegužė

"Pilypo" regata

05.04-06, 2 dienos.

Distancija: Kuršių marios, Mingė-Nida.

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt

VIII regata "Gero vėjo!"

05.18-20, 2 dienos.

Distancija: Baltijos jūra, Klaipėda-Palanga.

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt

 

Klaipėdos "Pilies uosto" regata

05.25-27, 2 dienos.

Distancija: Baltijos jūra, Klaipėda-Liepoja.

       Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt
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* Kainos yra 2012.03.01 dienos, Gosail.lt pasilieka teisę jas keisti.  Jachtų kaina vienoda visiems, nuomojantiems jas regatoms.   Į jachtos kainą įeina 
10 proc. regatų mokestis ir genakerio nuoma.  Nuomojantis pavieniui su škiperiu, turi būti 5 įgulos nariai. 



      Regatos 
Birželis

"Švyturio" Joninių nakties regata

Laikas: 06.23-24, 1 naktis. 

Distancija: Kuršių marios, Klaipėda-Nida. 

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 972  Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 261 Lt

Liepa 

VI tarptautinė "Žalčių karalienės" regata

Laikas: 07.01-06, 6 dienos.

Distancija: Baltijos jūra, Klaipėda-Visbis.  

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 5 832 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 1 566 Lt
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* Kainos yra 2012.03.01 dienos, Gosail.lt pasilieka teisę jas keisti.  Jachtų kaina vienoda visiems, nuomojantiems jas regatoms.   Į jachtos kainą įeina 
10 proc. regatų mokestis ir genakerio nuoma.  Nuomojantis pavieniui su škiperiu, turi būti 5 įgulos nariai. 



      Regatos 
Rugpjūtis

XVV "Kuršių marių" regata

Laikas: 08.04-12, 8 dienos.

Distancija: Kuršių marios, Klaipėda, Nida.

Kaina:

      Jachta (be škiperio) – 7 776 Lt 

      Įgulos nariui (su škiperiu) – 2 088 Lt

 

"Neringa FM" Taurė

Laikas: 08.25-26, 2 dienos.

Distancija: Kuršių marios, Nida.   

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt
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2011 m. Kuršių marių regatoje jachta 
„Gosail.lt-Vakarynė“ savo grupėje užėmė

 II vietą. 

* Kainos yra 2012.03.01 dienos, Gosail.lt pasilieka teisę jas keisti.  Jachtų kaina vienoda visiems, nuomojantiems jas regatoms.   Į jachtos kainą įeina 
10 proc. regatų mokestis ir genakerio nuoma.  Nuomojantis pavieniui su škiperiu, turi būti 5 įgulos nariai. 



      Regatos 
Rugsėjis

S.Marcinkevičiaus atminimo taurės regata

Laikas: 09.07-09, 1-2 dienos. 

Distancija: Baltijos jūra, Klaipėda-Palanga. 

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt

 

NDBL "Marių burės" regata

Laikas ir vieta: 09.15-16, 2 dienos.

Distancija: Kuršių marios, Mingė, Nida.

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt
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Regata "Rudeninė Baltija"

Laikas: 09.28-30, 2 dienos. 

Distancija: Baltijos jūra, Klaipėda-Palanga.

      Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt

* Kainos yra 2012.03.01 dienos, Gosail.lt pasilieka teisę jas keisti.  Jachtų kaina vienoda visiems, nuomojantiems jas regatoms.   Į jachtos kainą įeina 
10 proc. regatų mokestis ir genakerio nuoma.  Nuomojantis pavieniui su škiperiu, turi būti 5 įgulos nariai. 



      Regatos 
Spalis

"Paršelio regata"

Laikas: 10.13-14, 2 dienos.

Distancija: Kuršių marios, Mingė, Nida. 

Kaina:

Jachta (be škiperio) – 1 944 Lt 

Įgulos nariui (su škiperiu) – 522 Lt
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Kodėl verta nuomotis Gosail.lt jachtas regatoms: 

- Gosail.lt jachtos Klaipėdoje - nereikės vežti savo laivo

- Gosail.lt jachtos patogios – nereikės viešbučio

- Gosail.lt jachtos naujos ir gana greitos – nereikės žiūrėti į visų varžovų laivagalius 

* Kainos yra 2012.03.01 dienos, Gosail.lt pasilieka teisę jas keisti.  Jachtų kaina vienoda visiems, nuomojantiems jas regatoms.   Į jachtos kainą įeina 
10 proc. regatų mokestis ir genakerio nuoma.  Nuomojantis pavieniui su škiperiu, turi būti 5 įgulos nariai. 



      Buriavimas kiekvienam 
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Ir patyrusiems profesionalams, ir 
naujokams Gosail.lt taip pat siūlo: 

- Maršrutai. Mūsų rekomenduojami, išbandyti 
plaukiojimo maršrutai dienai, dviems, 
savaitgaliui ar ilgesniam laikui. Jūs neįsprausti 
į maršruto rėmus, o jei pageidaujate, 
paruošime ir kitų. 

- Laisvalaikio idėjos: 

– Bernvakaris - vyriškumo įrodymas 
burlaivyje. 

– Mergvakaris - kaip gražiai merginos 
atrodo jachtose!

– Romantiškas laikas dviese - tai 
įmanoma ne tik Holivudo filmuose.

– Vestuvės - įprastas reikalas, bet 
dabar laivai patys naujausi ir 
gražiausi! 

– Išvykstamieji posėdžiai - nusimeskit 
kostiumus, tai geriau nei rūgti biure.

– Dovanų kuponas - kai norisi pateikti 
malonią staigmeną. 

 

- Komandos formavimas. Buriavimas įmonėms, 
kompanijos, draugų ratui. Šalin kaklaraiščius ir 
aukštakulnius – jachtoje suprasite, kas yra kas.

- Buriavimo mokymai. Susipažinusiems su teorija, 
praktiniai užsiėmimai ir jūrmylių rinkimas. Patogu ir 
patikima. 

http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos/bernvakaris-jachtoje
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos/mergvakaris-jachtoje
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos/romantika-jachtoje
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos/vestuves-jachtoje
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos/verslas-jachtose
http://www.gosail.lt/virselis/laisvalaikio-idejos/dovanu-kuponas
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/komandos-formavimas---vienos-dienos-plaukimas
http://www.gosail.lt/


Mūsų maršrutai 
     

Mariose

Vienos dienos - Juodkrantė
Pažintis su uostu, jūra ir Juodkrante

Dviejų dienų -  Nida-Mingė 
Ekspress buriavimas 
Dviejų dienų -  Šventoji
Lietuviška jūros pakrantė
Trijų dienų -  Nida-Mingė 
Savaitgalis Kuršių mariose

    

Jūroje

Dviejų-trijų dienų - Gdanskas (Lenkija)
 Į Lenkiją - atsigaivinti vietos alumi
Keturių dienų - Ventspilis (Latvija) 

Pasisemti jėgų aplankant į Liepoją
Savaitės - Ryga (Latvija) 

Į Latvijos sostinę - vandens keliu
Savaitės - Stokholmas (Švedija) 

Buriavimas įstabaus grožio archipelage
Savaitės - Gotlando sala (Švedija) 

Švedijos perlas Baltijos viduryje
Savaitės - Borholmo sala (Danija) 

Vynuogynas Baltijos jūroje

                                Gosail.lt

* Distanciją tarp uostų jachta gali nuplaukti ir greičiau arba lėčiau – tai priklauso nuo vėjo krypties ir stiprumo. Maršrutai gali būti 
koreguojami atsižvelgiant į oro sąlygas ar klientų pageidavimus.  

http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/vienos-dienos-marsrutas-is-klaipedos
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/dvieju-dienu-marsrutas-klaipeda-nida-minge
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/savaitgalio-plaukimo-marsrutas-klaipeda-sventoji
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/dieju-dienu-marsrutas-klaipeda-nida-minge
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/savaitgalio-plaukimas-i-gdanska
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/plaukimas-i-ventspili
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/kelione-jachta-i-ryga
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/plaukimas-i-stokholma
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/kelione-i-gotlando-sala
http://www.gosail.lt/virselis/plaukiojimo-marsrutai/plaukimas-i-borholmo-sala-1


     Kainos
Gosail.lt taiko mokėjimu už vieną dieną 

pagrįstą kintančią kainodarą ir kuo 
atitinkamą dieną turime didesnį 
užkrautumą, tuo brangiau parduodame 
paslaugas. 

363 LT
605 LT
847 LT
1089 LT
1331 LT
1573 LT

Visos kainos su PVM. 

Rezervuojant iš anksto, kaina mažesnė 3,5 
KARTO, nei paskutinę akimirką. 

Papildomos įrangos nuoma:

Genakeris: 50 Lt
Guminė valtis su varikliu: 100 Lt
Helly Hansen šturmės (1 kompl.): 30 Lt
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Prie kainų reikia pridėti 100 Lt fiksuotą valymo ir baltos patalynės 
mokestį, nepriklausantį nuo plaukimo periodo (išskyrus vienos 
dienos plaukimams), bei faktiškai sunaudoto kuro mokestį, kuris 
išskaičiuojamas grąžinant užstatą.



Piniginės sąlygos
Apmokėjimas

• Avansinis rezervacijos mokestis – 50 proc. užsakymo 
sumos. Antroji dalis mokama ne vėliau kaip 14 dienų 
iki užsakymo vykdymo pradžios. 

• Jei iki užsakymo pradžios lieka mažiau nei 14 dienų, 
Klientas turi iš karto sumokėti visą kainą.

Užstatas
• Atvykus nuomoti laivo imamas 3000 Lt užstatas – jis 

užšaldomos kreditinėje kortelėje. 
• Grąžinus laivą nepažeistą, užstatas pilnai 

grąžinamas. 
• Radus pažeidimus iki 3000 Lt sumos, jie 

išskaičiuojami iš palikto užstato. 
• Esant rimtesniems nuostoliams sumą virš 3000 Lt 

kompensuoja draudimas. 
• Jei palikti užstato neturite galimybės, teks palikti 

negrąžinamą 300 Lt mokestį.
• Atsiradus nuostoliams, juos paprašysime padengti po 

plaukimo. 
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Užsakymo atšaukimas

Užsakymas atšaukiamo bauda likus daugiau 
kaip 14 dienų iki jo pradžios – 50%  sumos.

Užsakymas atšaukiamo bauda likus mažiau 
kaip 14 dienų iki jo pradžios – 100% sumos.



 

Gero vėjo! 

www.gosail.lt

info@gosail.lt

+370 698 73327 
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