
 

*Jest możliwość dotarcia już w piątek 22 maja i noclegu na jachcie, oraz noclegu na jachcie 

w Stavanger 30-31 maja 

  

Żagle + Trekking – Norwegia 2020 

 

„No [r] Way!” Tego jeszcze nie było!  

Czemu nie połączyć dwóch najwspanialszych aktywności dających najbliższy 

kontakt z przyrodą i naturą? 

Spróbujmy nowego podejścia do rejsów żeglarskich - dla najbardziej aktywnych – jak 

mawiają Norwedzy - „Ut på tur, aldri sur”*   

Zapraszamy na rejs po nieprzewidywalnym Morzu Północnym, połączony z trekkingiem 

po okolicznych norweskich fiordach.  

*w zdrowym ciele zdrowy duch 

Termin:  23 V 2020 – 30 V 2020   

   

Plan rejsu  

Start: 23 maja Kristiansand 

Koniec: 30 maja Stavanger 

Na jachcie „zaokrętowujemy” się w Kristiansand w sobotę 23 maja*. 

Z uwzględnieniem panujących warunków pogodowych będziemy żeglować na północy 

zachód, rozdzielając nasza planowaną trasę tak, aby jak największą jej część  

wykonać w sprzyjających warunkach – unikając wiatru „w morde”. Bardzo możliwe, 

że gdy będą korzystne warunki wietrzne, będziemy płynęli również po zmierzchu.  



 
 
 

Należy nastawić się na dłuższe tzw. „przeloty”, aby potem móc dłużej, „odpocząć” 

trekkingiem po górzystym lądzie. 

Pogoda oraz kierunek wiatru w Norwegii są zmienne i każdego roku są inne. 

Temperatura powietrza w tym okresie roku może się wahać w granicach 10C-25C, 

dlatego musimy być nastawieni, nawet na tydzień w sztormiaku, aby innego roku 

niespodziewanie być pozytywnie zaskoczonym słonecznie błękitnym niebem. 

 

Trasa rejsu 

W żeglarstwie niczego nie jesteśmy w stanie zagwarantować w 100%. Miejsca 

postojów zależne będą panujących warunków. Czas, niekorzystnego wiatru będziemy 

pożytkować spacerami po pobliskich fiordach. Całe wybrzeże Norwegii jest piękne – 

jest gdzie „łazić” . Planowane 2-3 trekkingi podczas rejsu, w zależności od nastawienia 

załogi i sprzyjających warunków oraz na „deser” wejście na jedno z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc na norweskich fiordach -  „Preikestolen”!  

 

 



 
 

Jacht i Kapitan 

  Wypływamy w jachtem Hero 37. Jacht nie jest „pływającym hotelem” do jakich 

przyzwyczailiśmy się w rejsach chorwackich czy po Morzu Śródziemnym jednak posiada 

na wyposażeniu wszystko co potrzebne 

w życiu codziennym!  

 

Na jachcie znajdują się 3 kabiny 

dwuosobowe, mesa z „kuchnią” i jedna 

toaleta. 

Rejs jako Kapitan poprowadzi Karol Janas - 

właściciel jachtu, od kilku lat żeglujący 

po Morzu Północnym i wybrzeżu Norwegii. 

 

 

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 lub nabierasz sił przed kolejną 

Ster-wachtą 

 

Koszty 
  

1100 zł*/1200 zł:   

 

• miejsce na jachcie  

• opieka wykwalifikowanego sternika  

• wyjazdowy gadżet  

 

* Wymagana wpłata zaliczki  

400 zł do 10 marca 2020  

 

 

 

 

Koszty nie zawierają:  

 

• zwrotnej kaucji (50€/os.) – płatne na 

miejscu  

• transportu do/z/wewnątrz Norwegii  

• 120 € kasa jachtowa*, zawiera:  

 koszty wyżywienia  

 opłaty za postoje w  marinach  

 koszty paliwa do jachtu  

*kasa jachtowa rozliczana jest po rejsie 

 

 

 

 

 



 
 

Transport 
 

Z Polski do Oslo realizowanych jest wiele połączeń dzięki temu możemy dostać się 

do Norwegii nawet za 9€ (ceny bez bagażu). Poniżej najtańsze połączenia lotnicze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót: 

 

*Polecamy korzystanie z wyszukiwarki azair.eu. Z lotniska Oslo Torp (Sandefjord lufthavn) do Kristiansand kursują 

autobusy: https://www.nettbuss.no 

 

Organizator  
  

Paweł Mikołajek   

    

Jachtowy sternik morski    

Motorowodny sternik morski    

Radiooperator SRC    

    

    

Tel. 507-969-057    

pawel@sailingweek.pl   

  

 

 

https://SailingWeek.pl 

 

fb.com/Sailing.Week.14 

https://www.nettbuss.no/
https://sailingweek.pl/

