Zapraszam na III Etap Jubileuszowego, Wieloetapowego Rejsu
s/y Tornado 13-27.07.2019.
Jest to rejs umożliwiający zdobycie stażu na wodach pływowych, niezbędnego do uzyskania stopnia Kapitana
Jachtowego PZŻ. Organizowany przez Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni, na zasadach non profit, na
jachcie będącym własnością klubu i na zasadach opisanych w statucie klubu. Jacht „Tornado” to szybka jednostka
zbudowana z myślą o regatach oceanicznych, posiadająca na swym koncie wiele zwycięstw, wymaga od załogi
umiejętności żeglarskich. Trasa rejsu została ułożona tak, żeby odwiedzić możliwie jak najwięcej ciekawych miejsc
Europy Północnej.

Orientacyjna trasa rejsu:

Edynburg 13/14.07 (Szkocja)
Zaokrętowanie i zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast Szkocji u boku „przewodnika” – Polaka
mieszkającego na stałe w Szkocji, członka naszej załogi.
https://szkocki.pl/przewodnik-edynburg/

Dundee 14/15.07 (Szkocja)
(ewentualnie, po ustaleniu z kapitanatem miejsca postoju – zanurzenie jachtu 3.5m)
https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.dundeewaterfront.com%2Fzones%2
Fcityquay%2Fmarina

Aberdeen 15/16.07 (Szkocja)
(ewentualnie, po ustaleniu z kapitanatem miejsca postoju – zanurzenie jachtu 3.5m)
https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.visitabdn.com%2Fplan-yourtrip%2Ftowns-villages%2Faberdeen%2F

Kirkwall 17/18.07 (Orkady)
Piękne widoki, Pozostałości słynnej bazy marynarki wojennej „Scapa Flow”, wycieczki (rowerowe),
prawdopodobieństwo spotkania wielorybów, delfinów, maskonurów.
https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.orkneymarinas.co.uk%2Fourmarinas%2Fkirkwall-marina

Far Isle (Szkocja)
Po drodze, postój ze zwiedzaniem rejonów zamieszkałych przez maskonury. (o ile pozwolą na to warunki
atmosferyczne)
https://podroze.onet.pl/ciekawe/wysepka-na-koncu-swiata/xm77zl4
https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.shetland.gov.uk%2Fports%2Fyachtin
g%2Ffairisle.asp

Lerwick
•
•
•
•
•
•

19/20.07 (Szetlandy)
zachowana wioska z epoki kamiennej,
skansen wikingów,
kuce szetlandzkie,
rezerwat ptactwa,
interesująca architektura,
Duże prawdopodobieństwo spotkania delfinów, wielorybów, …
https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.lerwick-harbour.co.uk%2Fsailtraining

Haugesund 22/23.07 (Norwegia)
https://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fen.visithaugesund.no%2F

Sundal
•
•
•
•
•

23/24.07 + Rosendal (Norwegia)
piękny fiord,
jeden z najpiękniejszych letnich ośrodków narciarskich na lodowcu – Fonna,
górskie jeziora, wodospady, kąpiele, długie dni,
wspaniałe warunki do wędkarstwa,
ciekawa norweska kuchnia
https://www.youtube.com/watch?v=UR_3KMexFYA
https://www.youtube.com/watch?v=ig6gOErmMcI

Osoyro 25/26.07 (Norwegia)
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g1188571-ActivitiesOsoyro_Os_Municipality_Hordaland_Western_Norway.html

Bergen 26/27.07 (Norwegia)
• wyokrętowanie I powrót do kraju,
• drugie co do wielkości miasto Norwegii,
• jedna z najstarszych i najpiękniejszych faktorii Hansy.

https://www.visitnorway.pl/gdzie-jechac/norwegia-fiordow/bergen/

Pełna informacja o rejsie na stronie Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica:
http://jkmw-kotwica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=445:plan-i-terminy-rejsu-iii-etap-edynburg-bergen-13-07-27-07&catid=35&Itemid=217
Trasa rejsu na mapie morskiej:
http://tinyurl.com/y5j87hl4
Informacje o jachcie:
http://jkmw-kotwica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=47
Informacje o skipperze na stronie firmy „Globtourist”
https://www.globtourist.com/andrzej-mesojed.html
Nadal dostępne wolne miejsca (stan na 2019.03.20).
Na rejs trzeba zabrać: aktualny Dowód Osobisty lub paszport, śpiwór, sztormiak, latarkę albo czołówkę, buty wodoodporne nie pozostawiające śladów na pokładzie,
worek żeglarski albo torba lub plecak (twarde walizki nie wskazane).
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na rejs
Andrzej Mesojed
e-mail: xeromag@poczta.onet.pl
tel. kom: 602183360

