
 

 

 
 

Często Zadawane Pytania 

 
 
 
1. Czy łόdź może zostać zarezerwowana wyłącznie na 7 dni, od soboty do soboty? 
Lόdź można zarezerwować na dowolną ilość dni. Zapraszamy do kontaktu na contact@abavela.com. 
 
2. Co jest wliczone w cenie wynajęcia statku bez załogi? 
Statek wyposażony zgodnie z ewidencją wyposażenia, pełny zbiornik wodny i pełny zbiornik oleju napędowego 
(statek musi zostać zwrόcon z pełnym zbiornikiem). 
 
3.  Co nie jest zawarte w cenie? 
Wyżywienie, paliwo, opłaty  w portach jachtowych (oprόcz w ACI marina Split), dodatkowe wyposażenie. 
Gdybyś chcial zamόwić wyżyienie przed przyjazde, prosimy skorzystać z linku www.jamyachtsupply.com. 
 
4.  Ktόre dodatkowe usługi możecie zaoferować? 
Możemy zorganizować transfer z/do lotniska/portu, znaleść skipper, hostessę lub kucharza. 
Rόwnież możemy zabezpieczyć dodatkowe wyposażenie na Twoją podrόż: siłnik zaburtowy, siatkę 
bezpieczeństwa/poręczy, deskę SUP, dodatkowe ręczniki i pościel. 
 
5.  Czy na statku jest dostęp do internetu bezprzewodowego (WI-FI)? 
Tak. Wszystkie nasze statku są wyposażone o internet bezprzewodowy, 70 GB ma tydzień. 
 
6.  Ktόre dokumenty muszę mieć ze sobą? 
Ważny passport i/lub dowόd osobysti, licencje skippera, certyfikat VHF. 
 
7.  Czy moja licencja żeglarska jest ważna w Chorwacji? 
Prosimy skorzystać z linku na ktόrym znajdziesz listę certyfikatόw ktόre są uznawane w Chorwacji. 
 
8.  Dlaczego muszę wypełnić listę załogi? 
Zgodnie z Prawem w Chorwacji na każdym statku oferującym zakwaterowanie wymagana jest lista załogi. Prosimy 
skorzystać z linku “Potwierdzenie rezerwacji” i spisać listę załogi najpόżniej  2 dni przed przyjazdem. Prosimy 
wypełnić wszystkie wymagane informacje dla wczystych członkόw załogi i skippera. Dzięki temu process 
zamełdowania odbędzie się szybciej. Opłata za zmiany w liście załogi w dniu wejścia na pokład wynosi 10 €. 
 
9.  Co zawiera pakiet podstawowy? 
Pakiet podstawowy zawiera: końcowe sprzątanie, pościel i 1 ręcznik (od osoby), 2 ręczniki kuchenne, gaz do 
gotowania, 1 płyn do mycia naczyń, 1 gombkę, 1 mydło, 1 papier toaletowy (od toalety). 
 
10.  O ktόrej godzinie powinieniem przyjechać do mariny? 
Meldowanie oficjalnie rozpoczyna się w sobotę popołudniu od godziny 17. Istnieje możliwość zorganizowania 
wcześniejszej odprawy na zapytanie, ale nie wcześniej niż o godzinie 14. Dokładamy wszelkich starań, aby łodzie 
były gotowe jak najszybciej, ale czasami zdarzają się opóźnienia, w zależności od stanu pozostawionego przez 
poprzedniego czarterującego. Jeśli chcesz sprawdzić status swojej łodzi, skontaktuj się z nami około 12 godziny, 
aby uzyskać szacunkowy czas odprawy. 
 
 
 
 
 



 

 

11.  O ktόej godzinie  muszę wrόcić do mariny? 
W piątek po południu co najmniej 1 godzinę przed zachodem słońca, aby nurek mógł sprawdzić stan łodzi pod 
wodą. Upewnij się, że napełniono zbiornik oleju napędowego przed powrotem do przystani. Nieprzestrzeganie 
tego spowoduje obciążenie 100 € plus koszt oleju napędowego. 
 
12.  Jak wygląda procedura meldowania? 
Meldowanie rozpoczyna się po przybiciu do naszego biura w marinie przed molo D. Prosimy nie przybywać do 
mariny przed godziną 14. 
1 Musisz dostarczyć kartę pokładową i wymagane dokumenty (passport i/lub dowόd osobisty, licencje skipper, 
certyfikat VHF) 

1. Make a refundable security deposit (1000 € – 2000 € depending on the boat) in cash or pre-authorized 
credit card Visa or MasterCard. Dokonaj zwrotnego depozytu zabezpieczającego (1000 € - 2000 € w 
zależności od łodzi) gotowką lub wcześniej autoryzowaną kartą kredytową Visa lub MasterCard 

2. Zaplać pakiet podstawowy (150 € - 300 € w zależności od łodzi), taksę klimatyczną (1,5 eur od osoby/noc) 
i inne dodatkowe usługi ktόre zamowiłeś. 

3. Nasz kolega zabierze przedstawiciela załogi na łódź i przejrzy listę odprawy, aby sprawdzić, czy cały sprzęt 
znajduje się na łodzi i działa prawidłowo. Podpiszecie dokument odprawy w celu potwierdzenia stanu łodzi. 
Po zakończeniu odprawy wszyscy członkowie załogi mogą zabrać bagaż i przyjść na molo, aby wejść na 
pokład łodzi. 

4. Możecie natychmiast wypłynąć lub zostać w marinie do niedzieli do godziny 12. 
 

13.  Jaka jest procedura wymeldowania. 
Po powrocie łodzią do przystani nasz kolega przyjedzie, aby zorganizować wymeldowanie w wybranym przez Ciebie 
terminie. W tym czasie sprawdzi łódź pod kątem uszkodzeń, a nurek sprawdzi łódź pod wodą. Dokument 
wymeldowania jest podpisany w celu potwierdzenia stanu łodzi. Wolimy zrobić to w piątek wieczorem, abyś mógł 
wyjść z łodzi w sobotę rano (do 9 godzin) bez papierkowej roboty. 
 
14.  Czy mogę zostać z łodzią w marinie w niedzielę po godzinie 12? 
Tak, a za więszość łodzi nie będzie pobierana opłata za cumowanie. Jednak w przypadku niektórych łodzi (Euforia, 
Star Kiss, Elica, Mala Tonka) będziesz musiał uiścić opłatę za cumowanie w marinie ACI, jeśli planujesz zostać w 
niedzielępo godzinie 12. 
 
 15.  Gdzie się znajdują Wasze łodzie? 
Nasza baza czarterowa znajduje się w marinie ACI Split w zachodniej części portu w Splicie, naprzeciwko portu 
promowego. Nasze biuro w marinie znajduje się przed molo ‘’D’’, gdzie się znajdują nasze łodzie. Czas pracy 
naszego biura w marinie to: piątek 17 – 20. Sobota 8 – 20, niedziela 9 – 12. 
 
16.  Czy jest parking w marinie? 
W marinie jest mały parking (10 €/dzień) za ktόry należy zapłacić w recepcji w marinie. 100 m powyżej mariny na 
lekkim wzniesieniu znajduje się duży parking. 
 
17.  Czy w marinie jest restauracja lub sklep? 
W marinie jest sklepik oraz restauracja Zrno soli. Kilka innych restauracji znajdziesz w pobliżu mariny Split: Skipper, 
Grašo, Adriatic i Velum. Supermarket Ribola znajduje się 10 minut na piechotę od mariny, w pobliżu tunelu, zaś 
Konzum jest w pobliżu stacji paliw. 
 
18.  Ktόrą trasę polecacie? 
Prosimy sprawdź naszą stronę recommended route na ktόrych znajdziesz niektόre opcje. 
 
19 Jaka jest odległość od Splitu do najbliższych wysp?  
Jeśli użyjesz siłnik to wispy Brač lub Šolta przypłyniesz za 1,5 godziny. 
 
20.  Czy na wyspach mogę dostać jedzienie, napoje, paliwo i wodę?.  
Tak. Wszystkie wispy są zaludnione I znajdują się tam liczne miasta, mariny i zatoki. We wszystkich 
miastach/wioskach znajdziesz sklepi i restauracje. Przynajminiej w jednym mieście na każdej wyspie jest stacja 
paliw. Marina jest najlepszym miejscem do napełniena zbiornika wody. 


