
Blue Moon Blue Moon чартер офертачартер оферта
www.boatman.bglot.com

“Blue Moon” е прекрасна възможност, предлагана от BoatMan за морски туризъм с моторна 
яхта. С просторно закрито помещение, където могат комфортно да спят шестима, с 
отделени баня с тоалетна и голям открит кокпит - това е един от най-популярните модели 
на Sea Ray произвеждани в годините. Чудесна за семейно плаване, с висок планшир, 
безопасна за деца, с удобни места за сядане и преградна врата към задно разположена 
голяма ниска платформа за плуване.
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При предплащане 12000 Евро – получавате 15% отстъпка
При предплащане 6000 Евро – получавате 10% отстъпка
При предплащане 3000 евро – получавате 5 % отстъпка

Изберете вашите седмици:

Опции Брой 
седмици при 
предплатени 
6000 Евро

Цена за 
седмица 

Цена за 
ден 

Цена на 
човек на 
ден за 2

Цена на 
човек на 
ден за 4

Цена на 
човек на 
ден за 6

Силен сезон 
Май, Юни, 
Юли, Август, 
Септември

12 500 71.43 35.72 17.86 11.91

Среден сезон 
Март, Април, 
Октомври

20 300 42.86 21.43 10.71 7.14

Слаб сезон, 
Ноември, 
Декември, 
Януари, 
Февруари

30 200 28.58 14.29 7.15 4.76

*Възможни са комбинации между сезоните

Кога да плаваме в Гърция
Сезона за популярен яхтен туризъм в Гърция е дълъг - започва в началото на Април и 
приключва през Ноември. В останалите месеци яхтите се ползват рядко – от 
предпочитащите усамотени заливи и екстремни клитматични условия – дъжд, вятър, вълни. 
Тази група екстремни яхтсмени обаче бележи значим ръст през последните години, особено 
сред младежи и студенти, вероятно и поради много по-ниските цени на яхтите. Графиката 
отдолу показва кривата на  посещаемостта през сезона на всички туристи /не само 
яхтените/. Графика само за яхтените туристи би била още по-висока през най - 
предпочитания сезон за плаване, който е от последната седмица на Юли до първата 
седмица на Септември. 
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Мотиви да плавате в Гърция в натоварения сезон 

Ако решите да плавате в натоварената част от сезона имайте предвид следното: 

* Най-натоварено с плавателни съдове ще е около Корфу, Лефкас и Сароник.
* Ще има и много неплаващи туристи на популярните острови Миконос, Лос, Санторини, 
Кос, Родос, Лесбос и др. 
* В Егейско море силният вятър Мелтеми може да бъде не само неприятен, но и рисков за 
мореплаватели без опит.
* Чартърите с яхти са поне с 10% по-скъпи.
* Ще имате по-голям избор от чартърни услуги, плавателни дестинации и полети. 
* Всички таверни, музеи, минерални бани и др. подобни заведения ще бъдат отворени.

  
Мотиви да плавате в Гърция през Април, Май и Юни

*Относително по-евтини чартъри с яхти: натовареният и най-скъп сезон започва през 
последната седмица на Юли и свършва през първата седмица на Септември. 
*По-малко опции за чартъри: дори при пристигане късно следобяд ще има свободни места 
на пристаните и свободен антураж, а повечето таверни са вече отворени за летния сезон. 
* В Йонийско море ветровете Маистро дават добри условия за платноходи, както и в Егейско 
море, където са отминали силните ветрове Мелтеми.
* Православен Великден: Великден е най-големия църковен празник в Гърция, тредиционно 
празнуван с голямо количество и разнообразие на вина и  печени агнета.
* Както е показано на графиката отдолу, на 21 Юни денят се увеличава на 14 ч. 48 мин. На 
21 Септември денят е с 2 ч. 39 мин. по-къс, но дори през ранния плавателен сезон на 21 
Март денят е достатъчно дълъг, само 5 мин. по-къс от пиковия сезон.

Само един минус за ранния сезон: 

Температурата на водата ще стане приятна, подходяща за плуване чак през май, през 
ранния април температурата на морската вода често е около  17° C/63° F, доста хладка, но 
рязко се затопля до 23° C/74° F в началото на Юни. 

Отчитайки тези факти, ние считаме, че оптималното време за плаване в Гърция са 
последните две седмици на Май  и първите две седмици на Юни. 

Мотиви да плавате в Гърция през Септември и Октомври 

* Отново малък избор от яхти и малко туристи: особено в популярните зони на Йонийско 
море и около Атина. Количеството туристи ще падне наистина сериозно след първите 
седмици на Септември.
* Силни постоянни ветрове (Маистро) в Йонийско и липса на Малтеми ветрове в Егейско 
море. 
* Евтини яхтени чартери: силния и най-скъп сезон свършва след първата седмица на 
Септември. След първата седмица на Октомври е дори по-евтино. 
* Тропическа температура на водата, идеална за подводно гмуркане: 29-31° C/84-88° F.
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Отново само един минус: 

Обикновенно на островите Цикладес има недостиг на прясна вода: с изключение на Наксос 
останалите острови Цикладес и Додесанес нямат изворни реки и са доста сухи, безплодни и 
скалисти. Практически това означава, че за яхтсмените ще бъде по-трудно и по-скъпо да си 
напълнят резервоарите за вода. Все пак северните Спорадес и Йонийските острови се 
задържат зелени и плодородни през цялата година и са дори по-красиви през пролетта, 
когато са покрити с многобагрени цветя.

Промяна на климата

След няколко необичайно топли и меки зими се образуваха четири основни промени за 
тези, които плават с яхти и чартерите:

* Сезона започва с около 2 седмици по-рано – около средата на Март
* Приемлива за плуване температура на водата е налице в началото на Май
* По-малко дъждове в края на пролетта и началото на лятото: островите Cyclades ще станат 
още по-сухи
* Леко до значително повишаване на силата на ветровете, горещите вълни и горските 
пожари в силния сезон. 

Погледнете IPCC 4th Assessment Report за Гърция.
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Фотогалерия
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