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Dubrovnik, Hrvaška; Sobota, 30. Junij 2018 – V Dubrovniku smo se skupaj z 

organizatorjem AC BETA SERVIS (uradni zastopnik in serviser za Evinrude, Sea-Doo in 

Can-Am v Dubrovniku, Hrvaška), uradnim zastopnikom za BRP proizvode v Podgorici, 

Črna Gora – PROKOM in več kot 20 prisotnih lastnikov iz celotne regije, družili na zadnjem 

letošnjem Sea-Doo Adventure srečanju. 

Gre za dogodek, ki je namenjen vsem lastnikom Sea-Doo vodnih skuterjev, ki želijo svoje 

plovilo uporabiti malo drugače - za »avanturistična« popotovanja, se družiti z večjo 

skupino ljudi in skupaj odkrivati nove lokacije in enostavno uživati v dobrih stvareh v 

življenju.  

Zbrali smo se v Mlinih pri hotelu Sheraton v Dubrovniku ob 09.00 uri zjutraj in počasi 

postavili vse enote v morje, seznanili vse udeležene s pravili plovbe in pa začrtano potjo, 

podelili simbolične nagrade – Ski&Sea #EpicAdventure majčke in letošnje prav posebno 

darilo – CYCLOPSGEAR CGX2 kamere, s katerimi so vsi udeleženi lahko posneli celotno 

dogajanje in svoj slikovni ter video material nato delili z nami pod oznako 

#EpicAdventure.   

 

http://www.ac-beta.com/
http://www.suzuki-crnagora.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg vodni skuterjev smo na dogodku imeli spremljevalni čoln – 2018 Zodiac N-ZO 680 

RS z izvenkrmnim motorjem EVINRUDE G2 250 KM, ki je bil namenjen novinarjem, 

snemalni in fotografski ekipi ter za shrambo vsega potrebnega za tako dolgo pot, kot npr. 

dodatno gorivo, rešilni jopiči, voda, oprema za popravljanje vodnih skuterjev itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Za udeležbo na dogodku je bila nujno potrebna predhodna ONLINE prijava, ki je potekala 

skoraj mesec dni pred samim dogodkom. Prijavljenih je bilo 25 ljudi in 11 Sea-Doo vodnih 

skuterjev iz celotne regije, torej od Slovenije, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in 

Črne Gore. Z nami so bili tudi novinarji iz medijske hiše Auto Shop Group iz Črne Gore.  

 

Pluli smo ob obali Dubrovnika vse do Cavtata. Obiskali otoke kot so Bobara, Mrkan, 

Supetar, Lokrum, Lopud itd. Se ustavili v restavraciji Bowa, kjer so nas pogostili z odlično 

svežo morsko hrano, naredili nekaj odličnih fotografij, se kopali, ...  

 

 

 

 

 

 

 



 

Naredili smo okoli 50 navtičnih milj, raziskali Dubrovniško Riviero, okusili 

»dalmatinsko« hrano, se družili s strankami iz celotne naše regije, slikali izpred zidin 

Dubrovnika in … preprosto uživali! 

»To je že naš drugi tovrstni dogodek v letošnjem letu in v cilju nam je da Sea-Doo 

Adventure kot takšen zaživi v celotni naši regiji. Namreč udeleženci dogodka niso bili 

samo Hrvati, temveč tudi naše stranke iz Srbije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne 

Gore … To dokazuje, da so idejo o Sea-Doo srečanju stranke prepoznale in jo tudi sprejele.  

Letos smo dogodek izpeljali v Sloveniji in sedaj tudi na Hrvaškem v cilju pa nam je, da 

tovrstni dogodek postane tradicionalen, da se ga vsako leto udeleži vse več in več ljudi ter 

da ga organiziramo v vseh državah naše regije« je povedala Ksenija Povše, generalna 

direktorica podjetja Ski&Sea d.o.o. (generalni uvoznik in serviser BRP proizvodov), ki je 

bil tudi sponzor omenjenih dogodkov.  

Ob tej priliki se iskreno zahvaljujemo organizatorju AC Beta Servis (uradni zastopnik in 

serviser za Evinrude, Sea-Doo in Can-Am v Dubrovniku, Hrvaška), za odlično organizacijo, 

trud in gostoljubje, uradnemu zastopniku za BRP proizvode v Črni Gori – Prokom d.o.o. za 

sodelovanje na dogodku, novinarjem medijske hiše Auto Shop Group iz Črne Gore in pa 

vsem udeležencem dogodka!  

Delimo strast Sea-Doo skupnosti in uživajmo v dobrih stvareh v življenju! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIJA SLIK 

VIDEO 

 

 

http://www.ac-beta.com/
http://suzuki-crnagora.com/
https://www.facebook.com/pg/skisea/photos/?tab=album&album_id=2171469932882607
https://www.youtube.com/watch?v=sQha9hdAAA8&feature=youtu.be


 

O Ski&Sea 

Ski&Sea d.o.o. je generalni uvoznik in serviser BRP (Bombardier Recreational Products) 

rekreacijskih vozil in dodatne opreme za Slovenijo kot tudi druge države (Hrvaška, Bosna 

in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Črna Gora, Kosovo in Albanija). Podjetje se že vrsto let 

ukvarja tako s prodajo kot tudi najemom vrhunskih blagovnih znamk BRP proizvajalca, 

kot so motorne sani Ski-Doo in Lynx, štirikolesnikov ATV Can-Am ter vozil BRP Can-Am 

Side-By-Side, vodnih skuterjev Sea-Doo, Evinrude zunajkrmnih motorjev ter vozil Spyder 

Roadster. 

Kontakt: 

Marina Marinčić, marketing 

T: +386 3 492 00 42 

M:+386 51 678 888 

marketing@ski-sea.si 

www.ski-sea.com 

 

Za boljšo resolucijo slik, kliknite TUKAJ 

mailto:marketing@ski-sea.si
http://www.ski-sea.com/
https://drive.google.com/open?id=1p7XwAw4wdkpR0F8LuFEj6-Hhx3qRssVK

