
 

Rejs po wyspach Liparyjskich 
Ciao bella Sicilia ! 

 

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. 

 

Wyspy Liparyjskie to archipelag siedemnastu (siedmiu większych i dziesięciu małych) 

wysp pochodzenia wulkanicznego, położonych na Morzu Tyrreńskim, na północ od 

Sycylii. Wchodzą one w skład Włoch. Na wyspach Stromboli i Vulcano znajdują się 

ciągle czynne wulkany. Pomimo stosunkowo małej powierzchni występują tu duże 

wysokości względne, od 421 m n.p.m. (Panarea) do 962 m n.p.m. (Salina). Strome stoki 

są pokryte w znacznej części tufami wulkanicznymi, starymi popiołami i językami lawy. 

Cienka warstwa gleby i brak wody utrudniają osadnictwo. Odległość najbliższej wyspy 

(Vulcano) od brzegów Sycylii wynosi 25 km, najdalszej (Stromboli) - ponad 70 km. 

Termin i miejsce startu 

Palermo 

25 kwietnia 2020 - 2 maja 2020 

 

Plan rejsu 

Na jachtach zaokrętowujemy się w Palermo w sobotę 25 kwietnia po południu 

i następnego dnia rozpoczynamy rejs po wyspach Liparyjskich. 

 

Dokładna kolejność odwiedzania wysp i które z nich odwiedzimy zależy w dużym 

stopniu od pogody i kierunków wiatru. W zależności od aktywności wulkanu jest 

szansa na zobaczenie erupcji. Obszar po którym będziemy żeglować składa się z kilku 



wysp które będziemy eksplorować zarówno 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 mariny początkowej (piątek 1 maja). 

 

Jacht i kapitan 

Wypływamy w rejs wygodnym jachtem z 4 lub 5 zamykanymi kabinami. Na jachcie 

będzie pływało i mieszkało 8-12 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 oraz toalety z prysznicami.  

  

W rejs popłynie z wami Jachtowy Sternik Morski Sebastian Banaszewski :) 

 

 

 

 



Organizacja na rejsie 

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

w których będziecie współpracowali aby solidarnie wypełniać obowiązki (to może 

trochę za duże słowo - ale każdy będzie miał zadanie za które będzie odpowiedzialny). 

W każdym razie można sporo się nauczyć a doświadczenie żeglarskie nie jest 

wymagane  

 

Obowiązki dzielą się na 3 rodzaje i wykonywane zamiennie:     

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

Kapitan będzie Was uczył żeglarskiego rzemiosła 

•    KAMBUZ – pomoc przy przyrządzaniu wspólnego posiłku 

•    LENIWCE – robisz cokolwiek na co masz ochotę 

 
 

Koszty 

 

1300zł* / 1400 zł - za miejsce w 2 osobowej kabinie 

1100zł* / 1200 zł - za miejsce w mesie 

do 3 lutego 2020!*cena first minute – wymagana wpłata zaliczki  

 ● miejsce na jachcie 

 ● opieka wykwalifikowanego sternika 

 ● gadżet rejsowy 

 

 

 



Koszty dodatkowe: 

 ● ubezpieczenia KL i NNW 

 ● transport do miejsca startu rejsu (pomagamy w ogarnięciu lotów i dojazdu – 

w tej chwili loty na Sycylię w tym terminie to około 600zł w obie strony - sekcja 

lotów poniżej) 

 ● koszty wyżywienia, opłaty za postoje w marinach i paliwa do jachtu (składka 

załogi na miejscu ok.120 euro za osobę za tydzień - sternik zwyczajowo nie 

uczestniczy w tej składce) 

 ● wydatków osobistych 

Loty 

Proponowane tanie i łatwe loty z: 

 

Krakowa Ryanairem:  

Wylot So 2020-04-25 06:15 Kraków KRK 08:35 Palermo PMO 2:20 h / bez przesiadek 

Powrót So 2020-05-02 09:00 Palermo PMO 11:25 Kraków KRK 2:25 h / bez przesiadek 

 

Wrocławia Ryanairem: 

Wylot So 2020-04-25 17:30 Wrocław WRO 19:55 Palermo PMO 2:25 h / bez przesiadek 

Powrót So 2020-05-02 20:20 Palermo PMO 22:45 Wrocław WRO 2:25 h / bez 

przesiadek 

 

Loty do Krakowa są także we wtorki a do Wrocławia w środy można też pomyśleć nad 

przedłużeniem urlopu i zwiedzaniem Sycylii lądem. 

 

lecieć taniejMożna też  z Warszawy do Katanii Wizzairem, albo z Warszawy do Palermo 

z przesiadką jeśli ktoś potrzebuje pomocy z takim znalezieniem lotu to nie wahajcie się 

pisać do nas. 

 

 

Organizator 

 

Sebastian Banaszewski 

 

Jachtowy sternik morski 

Motorowodny sternik morski 

Radiooperator SRC 

 

Tel. 535-952-959 

info@sailingweek.pl 

 

 

 

https://SailingWeek.pl 

 

fb.com/Sailing.Week.14 

https://sailingweek.pl/

