
Pronájem lodí v Řecku





Blíž k nám, cizinče, pojď,
zastav rychle svou loď,

naslouchej, naslouchej nám!
Kdokoli z lidí nás uslyší,

za naším zpěvem si pospíší,
ať pluje s druhy, ať sám!

 Vrací se rozkoše pln
hladinou poklidných vln
moudřejší, nežli byl dřív.
Víme, co děje se kdekoli,
u nás nic nikoho nebolí,

pospěš, ať spatříš ten div!

Odyssea

„
„



Pod značkou Orbita Sailing se skrývá ryze rodinná 
společnost s českými majiteli, působící v Řecku. 
Zaměřujeme se na zprostředkování plaveb po 
nejkrásnějších místech v okolí řeckých ostrovů a 
pobřeží. K plavbám využíváme pouze lodě z naší 
flotily.

Kdo jsme?
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Pro své zákazníky vybíráme pouze destinace, které osobně 
známe a máme s nimi zkušenosti. Proto umíme doporučit 
takové plavby, z kterých Vám krásné zážitky zůstanou 
natrvalo.

Lodě zůstávají, ale destinace se mění. Ani nás nebaví plavit 
se neustále po stejných místech, proto pro Vás objevujeme 
stále nové základny, aby vaše plavby byly neustále 
zajímavé.

Zakládáme si na prvotřídním servisu a pohodlí na cestách. 
Budujeme naší vlastní flotilu prostorných a pohodlných 
lodí, které umocňují celkový zážitek z plavby a poskytují 
prvotřídní komfort.

 Naše společnost splňuje nejpřísnější podmínky pro 
provoz charterových plaveb v Řecku a o své klienty se 
dokážeme vždy dobře postarat. Cestování s Orbita Sailing 
znamená nejen vynikající služby a různorodou nabídku, 
ale i bezpečí a jistotu silného a důvěryhodného partnera.

Orbita Sailing přináší možnost, jak si užít společně s Vaší 
rodinou, přáteli nebo obchodními partnery cestování po 
pohádkových a na památky bohatých lokalitách, které 
uchvátí každého, kdo touží prožít nezapomenutelný 
zážitek a svobodu na cestách. 

Proč my?
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Vzhledem k velikosti a mož nostem ř ecký ch vod, 
zá kladny naš ich lodí  obmě ň ujeme jednou za 2 až  
3 roky nebo na zá kladě  mě ní cí  se infrastruktury 
v Ř ecku, (tak aby jste na svý ch plavbá ch mě li co 
nejlepš í  servis a dobrou dopravní  dostupnost) pro 
letoš ní  sezó nu jsme vybrali tato mí sta. 

Destinace.
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Volos je příjemné multikulturní město na 
pevnině. Na promenádě je mnoho dobrých 
restaurací, supermarkety i další obchody. Město 
disponuje letištěm, kde přistávají charterové 
lety mimo jiné z Mnichova a Vídně. Ve Volosu 
je pěkná plně vybavená marina, kde je Vám k 
dispozici Hanse 458 a odkud můžete plout jednak 
na Sporády, do severního Řecka na Chalkidiki, 
na Thassos, Samothraki, ale dá se doplout až na 
přední Kyklády nebo na Santorini či Mykonos. 
Kratší plavby v přilehlém velkém zálivu, kde je 
stabilní vítr a jsou zde menší vlny, jsou vhodné 
pro rodiny s dětmi na koupání a kotvení v 
klidných zátokách nebo pro začinající jachtaře. 
Plout mohou až do Chalkidy, což je krásné město 
s mostem, který se otevírá pouze v noci.

Volos.
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Na největším z Dodekanéských ostrovů přímo 
ve městě Rhodos bude kotvit Bavaria 41. Je zde 
letiště, kam létají i přímé lety z Prahy. Kratší 
plavbou může být pouhé obeplutí ostrova, nebo 
se lze vydat dál k další asi stovce nejrůznějších 
ostrovů a ostrůvků. Tuto destinaci uvítají 
zejména zkušenější jachtaři vzhledem k 
otevřenému moři a povětrnostním podmínkám. 

Rhodos.
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Další z lodí z flotily Hanse 400e je umístěna na  
zcela opačné straně Řecka v Iónském moři na 
Lefkádě, odkud ti zkušenější mohou plout až na 
Zakynthos nebo na Korfu, a ti méně zkušení mohou 
zůstat v chráněných klidných vodách kolem Lefkády. 
Zázemí marin je zde na nejvyšší úrovni, létá se sem 
jak z Prahy tak i z Mnichova nebo Vídně.

Lefkáda.
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Na základně ostrova Skiathos najdete Bavarii 46 
a katamaran Bali 4.3. Ostrov poskytuje veškeré 
zázemí ve smyslu obchodů, restaurací a služeb, 
je nejrušnější ze souostroví Sporád. Odtud 
doporučujeme plout na ostatní ostrovy klidný 
Skopelos, romantický Alonissos nebo opomíjený, 
ale překrásný Skyros, na tento ostrov se často 
zapomíná, což je chyba. Je zde pěkná vybavená 
marina, příjemní lidé a málo turistů v každém 
případě stojí za návštěvu. 

Skiathos.
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Naše společnost je flexibilní a dokáže se 
přizpůsobit přání klientů. Rádi se setkáme s 
novými lidmi a vyslechneme si jejich nápady. 
Ať už sháníte lodě na vámi pořádané kondiční 
nebo výukové lekce, či máte zájem pořádat 
skupinové plavby, kontaktujte nás a věřím, že 
najdeme společnou řeč. My Vám nabídneme 
nejlepší možnou cenu a dodáme veškeré naše 
know-how a kontakty, které jsme v Řecku 
nasbírali za dobu, co zde působíme. 

Další 
možnosti.
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Marina - VOLOS

Nová Hanse 458 je jachta pro všechny, kdo 
určují trendy. S průkopnickým designem 
a nejúžasnějším výkonem ve své třídě. S 
vynikajícím interiérem a výjimečně rozmanitou 
škálou možností přizpůsobení. Triton odpovídá 
nejvyšším nárokům na současný styl a kvalitu 
života. Nechte se ohromit dokonalostí na 45 stop.

Hanse 458 - Triton
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Loděnice

Hanse group

Model

Hanse 458

Jméno

Triton

Stopy

45

Rok

2019

Motor

Yanmar (80hp)

Hanse 458 - Triton
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Lůžka

10
Toalety

4
Kajuty

4
Osoby

10

Bimini, průhledná zástěna, rolovatelná genoa, hlavní plachta, 
kotva typu CQR, dinghy člun, GPS zařízení 220vlt střídač, LED 
lights, auto pilot, rychlost, vítr a hloubka (vše od Raymarine), 
americká lednice









Marina - SKIATHOS

Katamarány Bali byly navrženy tak, aby 
vyhovovaly potřebám jachtařů, kteří se chtějí 
plavit s maximálním obytným prostorem, 
pohodlím a bezpečností. Za tímto účelem 
vytvořila loděnice CATANA revoluční řadu 
katamaránů s inovativními myšlenkami, které 
dosud nebyly v tomto odvětví k vidění a které se 
odrážejí od námořní tradice. Luxusní a pohodlné 
vnitřní i vnější obytné prostory zajišťují komfort 
jachtařům, kteří si zakládají na tradici a chtějí 
realizovat své sny. Poseidon je nový luxusní 
katamarán pro 8-10 osob. Nabízí komfortní 
ubytování a je kompletně vybaven. Je vhodný 
zejména pro rodiny či větší skupiny.

Bali 4.3 - Poseidon
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Loděnice

Bali catamarants

Model

Bali 4.3

Jméno

Poseidon

Stopy

43

Rok

2017

Motor

Volvo penta 2x (55hp)

Bali 4.3 - Poseidon
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Lůžka

10
Toalety

4
Kajuty

4
Osoby

10

Bimini, průhledná zástěna, rolovatelná genoa, hlavní plachta, 
kotva typu CQR, dinghy člun, GPS zařízení 220vlt střídač, LED 
lights, auto pilot, rychlost, vítr a hloubka (vše od Raymarine), 
americká lednice









Marina - SKIATHOS

Německá loděnice Bavaria je jedním z největších 
výrobců rekreačních jacht na světě. Těžko byste hledali 
jinou jachtu v této kategorii, která nabízí více prostoru, 
komfortu a luxusu a přitom je lehce ovladatelná. Není 
divu, že Bavaria Cruiser 46 byla vyhlášena evropskou 
jachtou roku 2015.Nereus je rychlá, moderní, spolehlivá 
plachetnice pro 8 pasažérů. Je vhodná i na výlety do 
vzdálenějších destinací.

Bavarie 46 - Nereus
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Loděnice

Bavarie

Model

Cruiser

Jméno

Nereus

Bimini, látková ochrana, rolovacír genoa, rolovací hlavní 
plachat, kotva typu CQR, dinghy, Gps , LED světla, auto pilot, 
rychlost, vítr a hloubka (vše od Raymarine).

Rozměr

46

Rok

2017

Motor

Volvo penta (55hp)

Bavarie 46 - Nereus
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Lůžka

8
Toalety

3
Kajuty

4
Osoby

9









Marina - RHODOS

Bavaria Cruiser 41 je vyrobena v německé 
loděnici Bavaria, která je jedním z největších 
výrobců rekreačních plachetnic na světě. 
Bavaria Cruiser 41 byla navržena pro jachtaře 
se sportovními ambicemi. Pokud chcete vyrazit 
na rekreační plavbu s rodinou, odpočinout si s 
přáteli nebo strávit pár dní pouze ve dvou, vítejte 
na palubě.Forkys je komfortně vybavená loď pro 
šestičlennou posádku, má 3 kajuty a 2 koupelny.

Bavarie 41 - Forkys
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Loděnice

Bavarie

Model

Cruiser

Jméno

Forkys

Stopy

41

Rok

2017

Motor

Volvo penta (55hp)

Bavarie 41 - Forkys
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Lůžka

6
Toalety

2
Kajuty

3
Osoby

8

Bimini, ochrana látková, rolovací genoa, rolovací hlavní plachta, 
kotva typu CQR, dinghy, GPS , LED světla, auto pilot, rychlost, vítr 
a hloubkoměr (všechno od Raymarine)









Program je určený pro lidi, kteří uvažují o koupi lodi a nebo 
již loď mají. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme 
schopni pomoci s výběrem lodi a následnou správou.
Správa lodě vyžaduje pravidelný servis, údržbu a komunikaci 
s úřady. Tuto činnost díky našemu majitelskému programu 
můžete přenést na nás a tím získáte drahocenný čas na své 
koníčky. O vaši loď se bude starat profesionální tým, který své 
práci rozumí a bude Vám po celou dobu k dispozici.

 Možnosti spolupráce:

 Máte loď můžeme Vám pomoci:
s přihlášením lodi do Řeckých vod, získání Řecké vlajky, 
komunikaci s úřady, zajištění místa v marině, příprava lodi 
k vyplutí na Vaši plavbu, servisní práce na lodi, zajištění 
posezónních oprav, průběžná kontrola lodě.

 Přemýšlíte o koupi lodě, pomůžeme Vám:
konzultace při nákupu a výběr vhodné lodě pro Vás, 
konfigurace lodě, komunikace s dealerem, pomoc při dopravě 
do Řecka, komunikace s úřady, přihlášení lodě, získání Řecké 
vlajky, zajištění místa v marině, příprava lodi k vyplutí na Vaši 
plavbu, servisní práce na lodi, zajištění posezónních oprav, 
průběžná kontrola lodě.

 V případě zájmu můžeme pro loď obstarat veškeré nezbytné 
povolení pro charterové plavby. Zajistíme založení společnosti, 
komunikaci s účetní firmou, komunikaci s basemanagerem, 
výběr báze, komunikaci s centrálním agentem, dodržování 
platných předpisů pro profesionální loď, nezbytné vybavení 
lodě, zajištění a přehled plateb. 

Majitelský program
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Orbita Sailing M. C. P. Y.
DEFKALIONOS 40,
57019 PEREA, GREECE
info@orbitasailing.com
+420 602 502 602
www.orbitasailing.com


