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Odpowiedzi na pytania
Co ze sobą zabrać?
Mimo, że jacht należy do większych jednostek, to jednak ilość miejsca na jachcie jest ograniczona. Dlatego
należy zabrać ze sobą minimum rzeczy, tak aby wszystkim było wygodnie:
 paszport/dowód osobisty – pływając po morzu, straż graniczna może żądać od każdego okazania
dokumentu tożsamości
 jedno ciepłe okrycie wierzchnie: bluza, polar – w lecie temperatury są wysokie, więc raczej nie będzie
ono w użyciu
 lekką kurtkę przeciwdeszczową
 wygodne buty z miękką, niebrudzącą podeszwą – pokład jachtu jest tekowy, więc szpilki czy podkute
buty są niedozwolone
 sandały, klapki
 wygodne ubrania – dwie zmiany
 okulary przeciwsłoneczne i czapka
 strój kąpielowy/kąpielówki, maskę, fajkę i płetwy
 krem do opalania z filtrem UV minimum 35. Ze względu na tekowy pokład na jachcie nie używamy
olejków do opalania, które zostawiają trwałe plamy na drewnie.
 aparat fotograficzny
 leki: na jachcie jest podstawowy zestaw leków (w tym przeciw chorobie morskiej) i środków
opatrunkowych, ewentualne wszelkie dodatkowe środki należy zabrać ze sobą.
 i przede wszystkim dobry humor i chęć przeżycia przygody !
Wszystko pakujemy z umiarem i rozsądkiem, mając na uwadze ilość dni rejsu oraz ograniczenie przestrzeni na
jachcie. Bardzo prosimy nie zabierać wielkich kanciastych walizek na kółkach – naprawdę nie ma potem gdzie
ich schować. Najlepiej sprawdzają się torby materiałowe, które można złożyć tak, aby zajmowały niewielką
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powierzchnię i po rozpakowaniu schować.

Czy muszę mieć doświadczenie żeglarskie i patent, żeby popłynąć?
Nie musisz mieć ani doświadczenia żeglarskiego, ani patentu. Wyprawa dostępna jest dla wszystkich.
Wystarczy, że chcesz przeżyć przygodę na morzu, nauczyć się żeglarstwa. Wszystkie zasady niezbędne do
sprawnego i bezpiecznego poruszania się po jachcie, obsługi urządzeń i zachowania w różnych sytuacjach
zostaną przedstawione podczas szkolenia na początku rejsu.

Ile osób musi się zebrać, aby wyprawa doszła do skutku?
Nasze rejsy odbywają się niezależnie od ilości zgłoszonych osób. Zatem wystarczy, ze zapiszesz się Ty – a
gwarantujemy, że rejs odbędzie się zgodnie z planem.

Czy będziemy pływać również w nocy?
Raczej nie. Z portu wypływamy po śniadaniu, W godzinach popołudniowych zawijamy do kolejnego portu,
gdzie korzystamy z lokalnych atrakcji chłonąc wakacyjny klimat. Noc spędzamy w porcie.

Jakie uprawnienia ma skipper? Czy skipper jest doświadczony?
Nasi skipperzy to kapitanowie lub sternicy morscy z długoletnim stażem na morzu, posiadający uprawnienia
międzynarodowe do prowadzenia jachtów żaglowych morskich. Każdy ze skipperów dba o bezpieczeństwo
wszystkich uczestników wyprawy, podejmuje decyzje adekwatne do warunków na morzu.

Czy trzeba gotować i sprzątać?
Sprzątanie jachtu po rejsie jest wliczone w koszt podróży. Na co dzień dbamy o ład i porządek naszego
otoczenia, tak aby miło i komfortowo spędzać czas. W trakcie wyprawy wszyscy uczestnicy mają
zagwarantowane śniadanie serwowane w jachtowej mesie lub zaprzyjaźnionej restauracji w porcie. Na
jachcie nie gotujemy głównych potraw. Na obiadokolacje wybieramy się do okolicznych restauracji i tawern.
Na jachcie dostępne są za dodatkową opłatą napoje oraz przekąski. Kawa i herbata gratis.

Jakie mamy atrakcje/wygody na samym jachcie?
Na jachcie mamy słońce, dobrą zabawę, wiatr – żeglowanie! Z wygód poza oczywiście żeglowaniem,
kąpaniem się w malowniczych zatoczkach i podziwianiem pięknych widoków posiadamy komfortowe
wyposażone kabiny – każda z prywatną łazienką oraz przestronną mesę.

Czy zabrać śpiwór?
Jak w prawdziwym hotelu, wszyscy uczestnicy mają zagwarantowaną pościel oraz ręczniki, a także
podstawowe kosmetyki.

Czy rejs odbędzie się mimo brzydkiej pogody?
Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo. W razie niesprzyjającej pogody Kapitan może podjąć decyzję o
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nie wypływaniu z portu lub zmienić trasę wycieczki. Z reguły jacht wypływa z portu do siły wiatru 7 w skali
Beauforta.

Czy będzie miejsce na trzymanie ubrań i kosmetyków?
Tak, oczywiście każda z kabin wyposażona jest w „szafky” i schowki lecz o ograniczonej pojemności. Prosimy
więc o „oszczędne” pakowanie. Także w łazienkach znajdują się szafeczki na przybory toaletowe, kosmetyki,
itp.

Ile czasu dziennie będziemy żeglować, czy będzie czas wolny?
W zależności od zaplanowanej trasy, będziemy żeglować od 3-4 godzin nawet do całego dnia. Oczywiście z
postojami na kąpiele, nurkowanie, zwiedzanie ciekawych miejsc i zatoczek.

Czy na jachcie można pić alkohol?
Tak. Należy jednak pamiętać o umiarze i dostosować spożycie do warunków pogodowych. Skipper ma prawo
zamknięcia barku w czasie rejsu. Nie wolno pod żadnym pozorem kąpać się z jachtu po spożyciu alkoholu!

Czy na jachcie można palić papierosy?
Tak, można, ale wyłącznie na zewnątrz jachtu. Należy przy tym bardzo uważać, aby nie przeszkadzało to
innym Uczestnikom i by popiół lub żar z papierosa nie spadł na drewniany tekowy pokład.

Jak wygląda dzień na jachcie?
Śniadanie serwowane jest przeważnie między godziną 8:00 a 9:00. Następnie około godziny 9:15-9:30
wypływamy z portu w kierunku ustalonej wcześniej zatoczki. W zależności od trasy i wiatru na wodzie
spędzamy kilka godzin. W godzinach popołudniowych kotwiczymy w przytulnych marinach na dobrą kolację i
rozrywkę.

Czy istnieje możliwość zmiany trasy?
Tak, ale pod warunkiem, ze wszyscy uczestnicy wyprawy wyrażą na to zgodę i nowa trasa będzie realna i
bezpieczna. Istnieje również możliwość zmiany trasy z powodu warunków pogodowych.

Czy mam jakoś zabezpieczyć się przed chorobą morską?
Na jachcie są dostępne za dodatkową opłatą skuteczne środki firmy Pfizer przeciwko chorobie morskiej, które
nie mają skutków ubocznych w postaci otępienia czy senności.

Czy trzeba mieć przy sobie gotówkę?
Większość restauracji czy sklepów przyjmuje karty płatnicze, jednakże w mniejszych portach w małych
sklepach mogą nie przyjmować kart, a bankomat może nie znajdować się w pobliżu. Warto jest więc mieć
parę Euro w gotówce.
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Ile kosztuje kolacja w portach?
To zależy od naszych preferencji i apetytu  Koszt samej kolacji to około 15 Euro na osobę bez alkoholu. Ryby
są droższe, w granicach 20-25 Euro od osoby.

Czy łazienka ma wannę?
Nie, każda kabina ma własną łazienkę z toaletą. Łazienki są dopasowane do jachtu, więc siłą rzeczy nie mogą
być duże. Nie mniej jednak można wziąć prysznic. Należy jednak pamiętać, ze jacht ma ograniczone zbiorniki z
wodą sodką. Istnieje również możliwość wzięcia prysznica w porcie.

Czy łóżka są pojedyncze czy podwójne?
Łóżka w kabinie są podwójne, i nie ma możliwości ich rozdzielić. Jednakże w zależności od tego, z której
strony łóżka położymy głowę, mamy większy lub mniejszy dystans do drugiej osoby.

Co z ubezpieczeniem?
Jacht, jak i załoga ma wykupione ubezpieczenie. Jednakże każdy z uczestników powinien wykupić także
indywidualne ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą w czasie rejsu.
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