
 

 

Rejs w stronę Słońca! Majorka – Ibiza – Formentera  

 

Szampańska zabawa połączona ze skąpanym w słońcu morskim chilloutem?  To właśnie 

będzie motywem przewodnim naszej najbliższej żeglarskiej wyprawy! 

Zapraszamy na żeglarską przygodę – rejs po hiszpańskich Balearach! 

Termin:  7 IX 2019 – 14 IX 2019  

 

 

Plan rejsu 

Na jachtach „zaokrętowujemy się” w Palma de Mallorca w sobotę 7 września 

popołudniu i następnego dnia wypływamy w morze i aklimatyzujemy Was z morskimi 

warunkami jeszcze w obrębie Majorki  Drugiego dnia planowane jest obranie kierunku 

w stronę szalonej Ibizy i Formentery. To w rejonie tych dwóch wysp spędzimy większą część 

rejsu. 

W trakcie rejsu przewidujemy liczne daily stopy w urokliwych miejscach oraz jeden 

dzień kompletnej przerwy od żeglowania. Można więc będzie skorzystać z dobrodziejstw 

Ibizy w jej pełnym wymiarze i na dłużej stanąć pewną stopą na lądzie. Każdego dnia 

będziemy dopływać także do różnych zakątków tej wspaniałej wyspy dlatego jej eksploracja 

będzie rozłożona na kilka dni. Kąpiele w przepięknych zatoczkach i w pobliżu 

najpiękniejszych plaż zapadną Wam na długo w pamięci, natomiast po całodniowym  



 

 

 

chilloucie dla chętnych i pełnych energii uczestników Ibiza oferuje pełną ofertę nocnych 

szaleństw  Tylko nie spóźniać się na odpłynięcie od portu!    

Część noclegów spędzimy przycumowani (czyli „zaparkowani” ) w marinach, a część 

w zatokach na bezpiecznych kotwicowiskach, aby jeszcze bardziej zintegrować się 

z krajobrazem tej wyspy i „odsapnąć” od emitowanego na niej hałasu    

Ostatnim etapem rejsu będzie powrót do Palmy na Majorce (piątek 13 września). 

Proponowane miejsca postojów/noclegów 

                                                                                                                          

Jacht 

Wypływamy w rejs jachtem 

Bavaria 49.  

Na jachcie będzie pływało 

i mieszkało 10-12 pozytywnie 

zakręconych osób*.  

Jachty na  jakich pływamy 

są „pływającymi hotelemi” 

i posiadają na wyposażeniu 

wszystko co potrzebne w życiu 

codziennym m.in. kuchenka 

gazowa, piekarnik, lodówka, 

naczynia, sztućce, **pościel 

oraz toalety z prysznicami.  

* W przypadku większej liczby chętnych zorganizujemy drugi/trzeci jacht podobnej klasy.  

**W Hiszpanii serwis pościelowy jest dodatkowo płatny 

 

Organizacja 

Na każdym z Naszych rejsów dzielimy załogę na tzw. wachty czyli grupy w których 

będziecie współpracowali aby solidarnie i sprawiedliwie wypełniać obowiązki (to może 

trochę za duże słowo) wynikające ze wspólnej żeglugi. 

Obowiązki dzielą się na 3 rodzaje i wykonywane są zamiennie:  

 STER-WACHTA – pomoc Kapitanowi w prowadzeniu jachtu, to czas w którym 

Kapitan będzie Was uczył żeglarskiego rzemiosła 

 KAMBUZ – pomoc przy przyrządzaniu wspólnego posiłku 

 LESERZY/LENIWCE – robisz cokolwiek na co masz ochotę (w praktyce tak wygląda 

cały rejs) 

 



 

 

 

Na naszych rejsach zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom zarówno osób nastawionych 

na zdobywanie żeglarskiego doświadczenia i umiejętności jak i tych których głównym celem 

jest chill i odpoczynek w spokojniejszym tempie, dlatego w miarę możliwości dobieramy Was 

w załogi zgodnie do Waszych preferencji. 

 

 

Koszty

1400 zł*/1600 zł:  

 miejsce na jachcie 

 opieka wykwalifikowanego sternika 

 ubezpieczenie KL + NNW 

 wyjazdowa „odjazdowa” koszulka lub inny 

gadżet 

* Wymagana wpłata zaliczki 500 zł do 10 lipca 

2019 

120 € kasa jachtowa*, zawiera: 

 koszty wyżywienia 

 opłaty za postoje w  marinach 

 koszty paliwa do jachtu 

 wyżywienie sternika 

 
*Kasa jachtowa zbierana jest na miejscu 

i rozliczana wg wydatków 

 

Koszty nie zawierają: 

 zwrotnej kaucji (80€/os.) – płatne na miejscu 

 opłaty klimatycznej (1€/osobodzień) – płatne na miejscu 

 alkoholu 

 lotów* na/z Majorkę – przykładowe loty w następnej sekcji- służymy pomocą 

w znalezieniu dobrego połączenia 

 serwisu pościelowego (prześcieradło, poszewka na koc, ręcznik) – opcjonalnie 15€/os. 



 
 

Loty  

Loty na Majorkę w okresie wrześniowym kosztują około 200-300 zł z Berlina. Dojazd 
do Berlina autobusami np. Flixbus, Ecolines. Niskie ceny lotów także z Warszawy 
i Krakowa. 

Przykładowe połączenia lotnicze: 

 

Berlin – Palma de Mallorca 

Piątek 6 września:17-26€ (Ryanair, EasyJet) 

Sobota 7 września: 22-52€ (Ryanair, EasyJet, EuroWings) 

 

 

Palma de Mallorca – Warszawa (Modlin) 

Niedziela 15 września: 55€ (Ryanair) 

Palma de Mallorca – Kraków 

Niedziela 15 września: 53€ (Ryanair) 

Palma de Mallorca – Berlin 

Sobota 14 września:17-22€ (Ryanair) 

Niedziela 15 września: 32-43 € (Ryanair) 

 

 

Organizatorzy

Paweł Mikołajek 

 

Jachtowy sternik morski 

Motorowodny sternik morski 

Radiooperator SRC 

 

Tel. 507-969-057 

pawel@sailingweek.pl 

 

Andrzej Kubicki 

 

Jachtowy sternik morski 

Motorowodny sternik morski 

Radiooperator SRC 

Starszy ratownik WOPR 

Tel. 504-304-052 

andrzej@sailingweek.pl
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