
 

  

  

Żaglem w Bałtyk – Majówka 2019  

  Żaglem w Bałtyk to pierwsza akcja Sailing Week na Bałtyku! Pragniemy zaprosić 

Was na rejs pełen emocji dla żeglarzy, którzy szukają czegoś więcej niż Chorwacja. Na 

szczęście kapitan ma zacięcie turystyczne dlatego po dopłynięciu do portów 

odpoczniemy i będziemy sporo zwiedzać, a będzie co! 

Zapraszamy na rejs po Morzu Bałtyckim.  

Termin: 27 IV 2019 – 4 V 2019 

Plan rejsu  

Spotkanie przed kapitanatem w Świnoujściu (Wybrzeże Władysława IV 7 )  

o godz. 17:00 27 kwietnia 2019.  

Na jachcie „zaokrętowujemy” się od godz. 18:00. Następnego dnia rano 

wypływamy na północ. Podczas rejsu zwiedzimy duńską wyspę Bornholm i Christansø 

oraz (jak Neptun pozwoli) popłyniemy do Szwecji i w drodze powrotnej Rugia (Sassnitz). 

Koniec rejsu 4 maja o godz. 08:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowa trasa rejsu będzie zależała od warunków pogodowych oraz może 

ulec zmianie na życzenie uczestników. 

Jacht  

  Wypływamy w rejs bardzo bezpiecznym dużym jachtem Bavaria 45. Na jachcie 

będzie 9 -10 osób pozytywnie zakręconych osób. Jacht jest „pływającym hotelem” 

i posiada na wyposażeniu wszystko co potrzebne w życiu codziennym m.in. kuchenka 

gazowa, piekarnik, lodówka, naczynia, sztućce oraz toalety  

 

Christanso 

Bornholm 

Sassnitz 

Świnoujście 



 
 
Organizacja  

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

w których będziecie współpracować aby solidarnie i sprawiedliwie wypełniać obowiązki 

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 – robisz cokolwiek na co masz ochotę 

 

 
 

Koszty: 

1 200 zł*/1 300 zł:  

  

• miejsce na jachcie  

• opieka wykwalifikowanego sternika  

• ubezpieczenie KL + NNW  

• wyjazdowy gadżet  

* Wymagana wpłata zaliczki  

400 zł do 11 stycznia 2019  

 

 

350 zł kasa jachtowa, zawiera:  

 

• koszty wyżywienia  

• opłaty za postoje w marinach  

• koszty paliwa do jachtu  

Kasa jachtowa zbierana jest na miejscu 

i rozliczana wg wydatków  

 

 

Koszty nie zawierają:  

• zwrotnej kaucji (100€/os.) – płatne na miejscu  

• możliwej opłaty klimatycznej (ok.1€/osobodzień) – płatne na miejscu  

• alkoholu  

• transportu (we własnym zakresie) 

  



 
 
Organizator  

  

Przemysław Jurojć   

Instruktor Żeglarstwa PZŻ 

Jachtowy sternik morski    

Motorowodny sternik morski   

Radiooperator SRC    

   

Tel. 509-237-765    

przemek@sailingweek.pl   

  

 

 Sailing Week:  

www.SailingWeek.pl  

facebook.com/Sailing.Week.14  

  

 

 

 

https://goo.gl/forms/OtAelsM06q2shSOh2
http://www.sailingweek.pl/
http://www.sailingweek.pl/

