Termin: 19.08 – 26.08.2017 – 7 dni
Zapraszamy na wyprawę na Jezioro Śniardwy – rejs dla
koneserów chcących wyjść poza uczęszczane szalki aby
poznać smak przygody.
Jezioro Śniardwy
Największe z polskich jezior jest wciąż zagadką dla wielu
żeglarzy. Uchodzi za nieprzyjazne i trudne w żegludze,
a niektórzy
mówią
o
niebezpieczeństwach
tam
czyhających – w istocie żegluga po Śniardwach jest
wymagająca, ale nie taki diabeł straszny jak go malują.
Na Śniardwach nie ma wiatrów spadowych, siła nagłych
podmuchów jest
mniejsza niż na innych jeziorach.
Wbrew „mazurskim opowieściom” wysokość fali rzadko
przekracza metr. Orientacyjnie są one proporcjonalne do
siły wiatru w stopniach Beauforta – po 10 cm na stopień.
Najczęściej żeglujemy tam na fali mającej mniej niż pół
metra wysokości. Ponadto na jeziorze występuje niewielki
pąd wodny. Warunkiem bezpiecznej żeglugi jest tutaj
wiedza o podwodnych przeszkodach i miejscach,
w których można się schronić w razie znacznego
pogorszenia pogody. Mamy taką wiedzę, więc ruszamy!
Dlaczego Ekspedycja?
Jezioro Śniardwy wzbudza ciekawość nie tylko ze
względy na swoje gigantyczne rozmiary. Rozbudowana
linia brzegowa z licznymi zatokami kryje wiele
wyjątkowych zakątków, nieznanych większości żeglarzy.
Chcemy odwiedzić legendarną wyspę Czarci Ostrów –
miejsce dawnego kultu religijnego Galindów. Na pewno
zawiniemy do tajemniczego portu Niedźwiedzi Róg
oraz leżącego na krańcu szlaku żeglarskiego Okartowa.
Jeśli pogoda będzie nam sprzyjać spróbujemy też
zanurkować na jednej z podwodnych skał.
Nigdy nie widziałeś jachtu na oczy, ale wyprawa budzi
Twoją ciekawość? Żaden problem. Nasi sternicy
wprowadzą Cię w tajniki żeglarstwa i zadbają o Twoje
bezpieczeństwo na wodzie. Nie potrzebujesz żadnego
doświadczenia żeglarskiego żeby wyruszyć z nami.
A może pływasz już od lat, ale masz powyżej uszu
wycieczek z Giżycka do Sztynortu? Chciałbyś odkryć
nowe miejsca na szlaku WJM i przeżyć coś wyjątkowego?
Wrócić z rejsu z prawdziwą żeglarską historią pełną
przygód? Nie wiemy jaki jest Twój powód, ale wiemy,
że jeśli czytasz to zdanie, to oznacza, że możesz
wyruszyć na Ekspedycję Śniardwy!
www.puntovita.pl

Cena zawiera:
 Zakwaterowanie na jachtach – do dyspozycji mamy wysokiej klasy jachty
(dwie Antille 24, Antilla 26 lub Antila 27, Laguna 730)
 Opłaty portowe i paliwowe
 Organizację ogniska wraz z zaopatrzeniem
 Opiekę Organizatora Turystyki
 Opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej
 Ubezpieczenie NNW
 Kolacja na zakończenie sezonu w Tawernie Dezeta w PTTK Wilkasy
Program:
Sobota 19.08

Zbiórka uczestników w AZS Wilkasy o godzinie 12:00;
Zakwaterowanie na jachtach i przygotowanie do wypłynięcia.
Wypłynięcie w kierunku południowym.

Niedziela 20.08

Postój w Mikołajkach – zaopatrzenie.

Poniedziałek 21.08

Wypłynięcie na Jezioro Śniardwy.
Przystań Popielno i Niedźwiedzi Róg.

Wtorek 22.08

Wyspa Czarci Ostrów i Pajęcza.
Półwysep Szeroki Ostrów.
Ognisko w plenerze.

Środa 23.08

Zawinięcie do Okartowa – zaopatrzenie.
Wypłynięcie na Jezioro Tyrkło.

Czwartek 24.08

Przeprawa przez całe Śniardwy: Okartowo – Mikołajki.
Nurkowanie na kamiennej rafie Miałka Górka – przy
sprzyjających warunkach pogodowych.
Zawinięcie do Wioski Żeglarskiej w Mikołajkach.

Piątek 25.08

Powrót na północ – z Mikołajek do AZS Wilkasy.
Zakończenie sezonu żeglarskiego w Tawernie Dezeta.

Sobota 26.08

Wykwaterowanie z jachtów.

Program jest orientacyjny – może ulec zmianom ze względów pogodowych, niemniej
będziemy starali się zrealizować go w pełni i dotrzeć we wszystkie zaplanowane miejsca.
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Jak to wygląda w praktyce?
Spotykamy się wszyscy w sobotę w porcie i zakwaterowujemy się na jachtach. Na nich
mieszkamy całe pięć dni, na nich też śpimy i przygotowujemy posiłki. Następnego dnia
wypływamy z portu i nocujemy w innym miejscu. Nigdy nie jesteśmy na wodzie bez
przerwy dłużej niż cztery godziny. Na obiady spływamy do lądu. W portach znajdują się
sanitariaty i prysznice (koszt za jeden prysznic to ok.12-15 zł). Na tym rejsie nie zawsze
będziemy zatrzymywali się na noc w portach – przewidujemy cumowanie przy brzegu
i spędzanie nocy poza cywilizacją.

Kogo zapraszamy?
Zapraszamy wszystkich ciekawych nowych przygód – nie ma znaczenia czy pływasz od lat
czy będzie to Twój debiut na wodzie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 lat. Jeżeli
myślisz o samodzielnym prowadzeniu jachtów w przyszłości, ten rejs na pewno dostarczy
Ci wielu cennych doświadczeń – wszyscy nasi sternicy są Instruktorami Żeglarstwa PZŻ.
Sprawimy, że każdy przeżyje niezapomnianą przygodę, a takich ludzi jak pod żaglami nie
spotkasz nigdzie indziej!

Koniec sezonu żeglarskiego…
…chcemy świętować w tawernie Dezeta w porcie PTTK Wilkasy w ostatni wieczór naszej
wyprawy – po zdobyciu Jeziora Śniardwy. Zapraszamy na kolację w autentycznej
żeglarskiej tawernie (w cenie rejsu). Będziesz mógł wybrać dowolny przysmak z menu.
Zobacz jak wygląda Dezeta i sprawdź czego będziesz mógł tu posmakować!
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Jak wyglądają nasze jachty?
W zależności od liczebności załóg jakie się zgłoszą na wyprawię będziemy pływali jachtami
6 i/lub 8 osobowymi.
Antila 24







długość kadłuba: 718 cm
szerokość maksymalna: 270 cm
zanurzenie minimalne: 35 cm
zanurzenie maksymalne: 138 cm
liczba koi: 6-8
maksymalna liczba załogi: 8

Idealny jacht dla 6-osobowej załogi, łatwy w prowadzeniu i obsłudze. Płytkie zanurzenie jest
dużą zaletą przy cumowaniu do dzikiego brzegu.

Antila 26







długość kadłuba: 780 cm
szerokość maksymalna: 288 cm
zanurzenie minimalne: 38 cm
zanurzenie maksymalne: 165 cm
liczba koi: 6-8
maksymalna liczba załogi: 8

Polecamy dla załogi 7- i 8- osobowej. Większa powierzchnia żagli daje jednostce większą
szybkość.
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Antila 27











rok produkcji: 2015 i 2016
długość kadłuba: 820
szerokość maksymalna: 300 cm
zanurzenie minimalne: 40 cm
zanurzenie maksymalne: 170 cm
liczba kabin 3 /liczba koji 8 + 2
maksymalna liczba załogi: 10
masa balastu: 1000 kg
typ/masa miecza: ciężki obrotowy / 150kg
maks. wysokość kabinie: 185 cm

Jacht może zabrać nawet 10 osób, jednak polecamy go dla grupy 8-osobowej. Jacht
znacznych rozmiarów i o stosunkowo dużym zanurzeniu wymaga wprawionej załogi. 38 m2
powierzchni żagla sprawia, że jest to najszybszy z jachtów w naszej flocie.

Tak wygląda standardowy układ koi na jachcie. Przy zgłoszeniu
możesz wskazać preferowany jacht oraz miejsce na nim – postaramy
się zrealzizować Twoje życzene w miarę posiadanych miesjc. Decyduje
kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy do grupowych rezezwacji.
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia grupy liczącej więcej niż 8 osób należy liczyć
się z możliwością zakwaterowaniem na dwóch jachtach.
Rezerwuj miejsce
Zapytaj o szczegóły:
Michał Stępka
Telefon.: 501 177 487
E-mail: michal@puntovita.pl
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Kto zaprasza?
Krzysztof Osóbka - Instruktor Żeglarstwa PZŻ związany
ze Szkołą Żeglarstwa PuntoVita od 7-ciu lat. Na początku jako
Młodszy Instruktor, a od 2013 r. jako KWŻ dzieli się swoją
pasją do żeglarstwa. 28 turnusów szkoleniowych z czego 20
jako Kierownik. Organizator Turystyki, Wychowawca
Kolonijny,
Kierownik
Placówek
Wypoczynku
Dzieci
i Młodzieży. Choć zna Mazury jak mało kto, Kraina Wielkich
Jezior nie przestaje go fascynować. Ciągle poszukuje nowych
pomysłów na wyprawy.
Paweł Szczodrowski - Najmłodszy członek kadry, student
biotechnologii na Politechnice Gdańskiej, podczas wakacji
instruktor żeglarstwa, poza sezonem zapalony maniak rocka
i bluesa, gitarzysta z powołania, w sezonie żeglarskim
czołowy szantymen. Kocha Mazury za niepowtarzalny klimat
i piękno natury, lecz sprzedał serce morskim wyprawom, które
jego zdaniem wyciągają z człowieka najlepsze cechy
charakteru. Na jachcie ceni porządek, obowiązkowość,
lecz jego łajba nie może istnieć bez dobrej atmosfery,
śmiechu i dobrego humoru.
Barbara Zaczek - Studentka romanistyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Pasjonatka literatury i języków obcych. Wolne
chwile przeznacza na pływanie na basenie oraz eskapady
z psami po podkrakowskich lasach. Żeglarstwo poznała przez
przypadek, ale momentalnie się w nie wciągnęła. Zawsze
znajduje wyjście z trudnej sytuacji i zna sto sposobów
na ściągnięcie jachtu z mielizny. Choć sama nie śpiewa
za często, uwielbia siedzieć wieczorami przy ognisku
słuchając dźwięków gitary i obozowego szantowania.
Na jachcie ceni miłą atmosferę i dobrą kuchnię (co bywa nie
lada wyzwaniem dla załogi!). Marzy, by mieć na pokładzie
własnego psa do podawania cum.
Michael Frey - Student Mechaniki i Budowy Maszyn
Politechniki Śląskiej, Młodszy Instruktor Żeglarstwa,
Instruktor Pływania i Ratownik Wodny. Z wodą związany
od dziecka, nic więc dziwnego, że wakacje spędza
na Mazurach, w których jest zakochany, chociaż za rejs
na morzu oddałby ostatni grosz.
Poza tym miłośnik wędrówek górskich oraz gry na gitarze. Uwielbia szanty zarówno przy
ognisku jak i podczas pracy na jachcie. Często można spotkać go z książką lub gitarą.
Wychodzi za założenia, że na pokładzie ma panować zawsze porządek i spokój, a przy tym
dobry humor oraz miła i rodzinna atmosfera.

www.puntovita.pl

Dlaczego zapraszamy?
Utarty szlak z Węgorzewa do Mikołajek to dla nas za mało!
Chcemy zaprezentować coś znacznie więcej i ukazać Wam
dawnego ducha Krainy Wielkich Jezior – tajemniczej i odludnej.
Wierzymy, że odnajdziemy go właśnie na Jeziorze Śniardwy.
Co koniecznie zabrać?
Pogoda w drugiej połowie sierpnia bywa kapryśna, dlatego
poniżej znajduje się lista rzeczy niezbędnych do zabrania
na wyprawę:
 Ciepły śpiwór
 Nieprzemakalna kurtka i spodnie
 Kalosze (z białą, nierobiącą śladów podeszwą)
 Czapka i szalik
 Ciepłe ubrania – sweter/bluza/odzież termiczna
 Kilka par grubych skarpet
Uwaga!
Wyżywienie nie jest uwzględnione w cenie. Załoga składa się na kasę pokładową, z której
kupowane jest zaopatrzenie dla całej załogi i sternika. Sternicy podpowiedzą jakie produkty
najlepiej wybrać.
Cena: 590/os.
Zgłoszenia:
Michał Stępka
tel. 501 177 487
email: michal@puntovita.pl
Więcej informacji na: http://puntovita.pl/
Odszukaj nas na Facebook!
Kliknij ‘wezmę udział’, udostępnij znajomym i uzyskaj 10% rabatu!
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