
Rejs po Wyspach Liparyjskich 

  

Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział:  

„Stary czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś Nową Twarz!” – co byś mu 

odpowiedział? 

Zapraszamy na żeglarską przygodę – rejs po zakątkach Wysp Liparyjskich położonych na 

północ od słonecznej Sycylii. 

Termin:  8 IX 2018 – 15 IX 2018  

 

 

Plan rejsu 

Na jachtach „zaokrętowujemy się” w Capo d'Orlando Marina w sobotę 8 września 

popołudniu i następnego dnia rozpoczynamy rejs na wyspę z czynnym wulkanem – 

Vulcano. W zależności od aktywności wulkanu będzie szansa zobaczyć erupcję. Obszar 

po którym będziemy żeglować składa się z kilku wysp które będziemy eksplorować za 

równo z wody jak i z lądu, zatrzymując się na codzienne postoje oraz noclegi w marinach 

czy też dostępnych zatokach.  

Można więc będzie skorzystać z wycieczek do wulkanów, poszwendać się po 

okolicy ( na każdej z wysp przepiękne szlaki trekkingowe) czy poleniuchować na plażach 

- każdy wie co dla niego najlepsze.  



 

 

Część noclegów spędzimy przycumowani w marinach, a część w zatokach 

na bezpiecznych kotwicowiskach. 

Ostatnim etapem rejsu będzie powrót do Capo d'Orlando Marina (piątek 14 września). 

                                                                                                                          

Jacht 

 Wypływamy w 

rejs jachtem Cyclades 

43,4. Na jachcie będzie 

pływało i mieszkało 8-

10 pozytywnie 

zakręconych osób*. 

Jachty na jakich 

pływamy są 

pływającymi hotelami” 

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.  

 

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) 

 

Vulcano 

Lipari 

Salina Filicudi 

Strombola 

Capo d’Orlando 



 

Koszty

 

1600 zł*/1700 zł:  

 

 miejsce na jachcie 

 opieka wykwalifikowanego sternika 

 ubezpieczenie KL + NNW 

 wyjazdowa „odjazdowa” koszulka lub 

inny gadżet 

* Wymagana wpłata zaliczki 500 zł do 

15 czerwca 2018 

 

 

120 € 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 (80€/os.) – płatne na miejscu 

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

 alkoholu 

 lotów* na/z Sycylię 

*Loty z/na Sycylię w okresie wrześniowym kosztują około 500-700 zł. 
Chętnie pomożemy w znalezieniu dogodnego połączenia lotniczego w rozsądnej cenie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQCYilwMLO_EH0yLzsYwGsyTuwta-cImV-ZKmA1Lz9RT4MnA/viewform


 
 

 

 

Vulcano (499 m)-  

najlepsza panorama na wyspy 

Lipari, Salinę i Panareę. Przy 

brzegu możesz zażyć kąpieli 

błotnych poprawiających 

jędrność skóry, prawie jak 

w pięciogwiazdkowym SPA 

Filicudi (774 m)-  

z niesamowity widokiem ze 

szczytu na dwie strony wyspy, 

grota na zachodzie wyspy 

zaciekawi poszukiwaczy 

pięknych widoków 

Salina - wyspa z najstarszym 

lasem na urokliwe spacery 

Lipari - Urokliwe miasteczko które jest stolica wysp Liparyjskich 

Opcjonalnie Strombola (926 m) –  wyspa z czarną plaża która jest niecodziennym 

widokiem, możliwość wejścia na szczyt wyspy po mroku z przewodnikiem 

 

ZAPISY!!! https://goo.gl/forms/3Qt3FfSXvi9pyHXt2  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SailingWeek.pl   

facebook.com/Sailing.Week.14 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQCYilwMLO_EH0yLzsYwGsyTuwta-cImV-ZKmA1Lz9RT4MnA/viewform
https://goo.gl/forms/3Qt3FfSXvi9pyHXt2
https://goo.gl/forms/3Qt3FfSXvi9pyHXt2
http://www.sailingweek.pl/


 

Loty na Sycylię 

 

 Poniżej prezentujemy listę najlepiej wg. Nas dopasowanych połączeń lotniczych 

na Sycylię. Polecamy korzystać z wyszukiwarki www.azair.eu aby znaleźć najlepsze 

połączenie. Ceny poniżej przedstawione są z dnia 3 czerwca i mogą ulegać zmianie, 

więc sugerujemy nie zwlekanie zbyt długo z bookowaniem lotów. Lista lotów poniżej 

uwzględnia połączenia do/z Pallermo i Catanii z których do Capo d’ Orlando kursują 

autobusy i pociągi. 

 

 

 

Loty  

na Sycylię 
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