Ekspedycja Mamry
Żeglarska wyprawa na północny rejon Wielkich Jezior Mazurskich
Termin: 04.09 – 10.09.2022 – 7 dni
Po spektakularnej „Ekspedycji Śniardwy” i „Wrota Mazur” zapraszamy na kolejną wyjątkową
wyprawę. Tym razem wyruszymy na Jezioro Mamry i liczne otaczające je akweny w
północnym rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. Co wyróżnia Ekspedycję Mamry?
1. Krótsza trasa i więcej chillout’u
Poprzednie Ekspedycje odznaczały się niezwykle
długą trasą – na Wrotach Mazur przepłynęliśmy
blisko 150 km w ciągu tygodnia. Tym razem chcemy
zorganizować rejs nieco spokojniejszy i mniej
wymagający fizycznie. Północne Mazury są do tego
najlepszym rejonem, na którym przeloty mogą być
krótsze.
2. Wysokiej klasy jachty Tes 32 Dreamer
TES 32 Dreamer to duży, blisko 10 metrowy jacht o
obszernym wnętrzu. 34 m2 powierzchni żagla
i komfortowe warunki na każdym jachcie sprawią,
że cała grupa będzie przemierzać mazurskie wody
bardzo sprawnie. Na jachtach tych osoby
początkujące znajdą przytulną kabinę, a bardziej
wprawieni
żeglarze
będą
mogli
zdobyć
doświadczenie w prowadzeniu większej jednostki.
3. Jubileusz 13 lat PuntoVita!
Czwartego dnia rejsu, w środę 7 września – w
połowie trasy rejsu – nasza wyprawa zawinie do portu
Piękny Brzeg, aby świętować 13-lecie Szkoły
Żeglarstwa PuntoVita. Będzie to zamknięta impreza
w urokliwym miejscu – wszyscy uczestnicy rejsu są
zaproszeni! Szykujemy dla Was kilka niespodzianek!
Cena: 1.550 zł/os.*
Więcej informacji na: https://puntovita.pl/
Michał Stępka
tel. 501 177 487
email: michal@puntovita.pl
* Odszukaj nas na Facebook!
* Odbierz 10% zniżki FIRST MINUTE przy rezerwacji do 30.11.2021.
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Dlaczego Ekspedycja?
Jezioro Mamry – drugie pod względem wielkości
jezioro w Polsce – stanowi część rozległego
kompleksu jezior w północnej części szlaku
żeglarskiego. Zbiorniki te są ze sobą naturalnie
połączone, dlatego „Mamry” to nie tylko jedno
duże jezioro na północy, lecz wszystkie akweny na
północ od Giżycka po Węgorzewo: Kisajno,
Dargin, Dobskie, Mamry, Święcajty i Stręgiel…
Jest to rejon raczej dobrze znany większości
mazurskich
wodniaków,
niemniej
oprócz
głównego szlaku i najczęściej odwiedzanych,
zatłoczonych portów posiada też liczne urokliwe
zakątki, takie jak na przykład Łabędzi Szlak.
W trakcie tego rejsu będziemy mieli czas, aby bez
pośpiechu zwiedzić wiele z nich. Będzie to
wyprawa inna niż dotychczasowe Ekspedycje –
nie płyniemy daleko, nie szukamy zakątków
odległych od naszej bazy w Wilkasach. Szukamy
miejsc, obok których większość żeglarzy tylko
przepływa, nie zawracając na nie uwagi.
Nieznanych przystani i zatok na trasie jaką
przemierzamy od lat.
Czym są nasze Ekspedycje?
„Ekspedycja” to żartobliwa nazwa rejsu z pomysłem,
która przyjęła się u nas na stałe. Co roku na końcu
sezonu żeglarskiego organizujemy rejsy tematyczne.
Każda z Ekspedycji ma swój określony cel.
Na „Ekspedycji Śniardwy” spędziliśmy cały tydzień
badając największe z polskich jezior. Wyprawa
„Na Krańcu Świata” dotarła na jezioro Nidzkie.
W trakcie „Ekspedycji Wrota Mazur” – najdłuższej
z dotychczasowych – dopłynęliśmy aż do Pisza nad jeziorem Roś. Wszystkie te rejsy
utrzymane są w wyprawowym klimacie odkrywania nowych zakątków na mapie. Choć są to
wyprawy bardzo żeglarskie – bardzo dużo pływania i nieraz wymagające, długie przeloty –
nie brakuje na nich dobrej zabawy. W „Ekspedycjach” biorą udział wprawieni żeglarze oraz
osoby, które pierwszy raz w życiu widzą łódkę na oczy – każdy znajduje w Ekspedycji ducha
przygody!




Zobacz zdjęcia z Ekspedycji Śniardwy (sierpień 2017)
Zobacz zdjęcia z rejsu Na Krańcu Świata (maj 2018)
Zdjęcia z Ekspedycji Wrota Mazur (sierpień 2018)
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Tes 32 Dreamer – jak wyglądają nasze jachty?











długość kadłuba: 9,69 cm
szerokość maksymalna: 2,98 cm
powierzchnia żagli grot/fok: 21 / 13 m²
zanurzenie minimalne: 0,46 cmz
zanurzenie maksymalne: 165 cm
liczba kabin: 3 / liczba koi: 8
maksymalna liczba załogi: 8
masa: 4000 kg
maks. wysokość kabinie: 1,95 cm
kategoria projektowa: B/C

Przestronny jacht zapewniający komfort dla 8 osób. Jest to jednostka znacznych rozmiarów
o stosunkowo dużym zanurzeniu. Znajdziemy tu przestronne kabiny, w pełni wyposażony
kambuz, lodówkę i wiele innych udogodnień stwarzających komfortowe warunki pobytu.
Możemy też zdobyć doświadczenie w prowadzeniu większej jednostki wyposażonej w koło
sterowe i ster strumieniowy.

Tak wygląda standardowy układ koi na jachcie. Przy zgłoszeniu możesz
wskazać preferowane miejsce jachcie – postaramy się zrealizować
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.
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Program:
Niedziela 04.09

Zbiórka uczestników w AZS Wilkasy o godzinie 17:00.
Zakwaterowanie na jachtach i przygotowanie zaopatrzenia na rejs.
Wypłynięcie w kierunku północnym.
Cumowanie w Stanicy Wodnej Stranda.

Poniedziałek 05.09

Wypłynięcie na Jezioro Mamry.
Opłynięcie wyspy Upałty.
Postój w Kętrzyńskiej Przystani.

Wtorek 06.09

Możliwość zwiedzania bunkrów w Mamerkach.
Węgorzewo – zaopatrzenie.

Środa 07.09

Żegluga na Jezioro Święcajty.
Postój w porcie Piękny Brzeg na Jeziorze Święcajty.
Impreza z okazji 13-lecia Szkoły Żeglarstwa PuntoVita.

Czwartek 08.09

Powrót na południe przez jeziora Mamry Dargin i Kisajno.
Postój w przystani Hotelu Tajty.
Możliwość skorzystania z sauny i mazurskiej bali (zobacz).

Piątek 09.09

Powrót do AZS Wilkasy.
Zajęcia doszkalające dla chętnych.
Możliwość odbycia dodatkowego kursu na patent Sternika
Motorowodnego.

Sobota 10.09

Wykwaterowanie z jachtów w porcie AZS Wilkasy do godziny
10:00.

Program jest orientacyjny – może ulec zmianom ze względów pogodowych, niemniej
będziemy starali się zrealizować go w pełni i dotrzeć we wszystkie zaplanowane miejsca.
Cena rejsu zawiera:
 Zakwaterowanie na wysokiej klasy jachtach
Tes 32 Dreamer
 Opłaty portowe i paliwowe
 Sprzątanie jachtu po zakończeniu rejsu
 Opiekę Organizatora Turystyki
 Opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej
 Ubezpieczenie NNW
 Udział w imprezie okolicznościowej z okazji 13lecia Szkoły Żeglarstwa PuntoVita!
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Jak to wygląda w praktyce?
Spotykamy się wszyscy w niedzielę o godzinie
17:00 w porcie i zakwaterowujemy się na jachtach.
Na nich mieszkamy całe siedem 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 na ląd.
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?
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 kilku lat, ale potrzebujesz
odświeżyć swoją żeglarska wiedzę? Chciałbyś odkryć nowe miejsca na szlaku WJM? 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 Mamry!
13 lat PuntoVita!
Czwartego dnia rejsu, w środę 7 września – w połowie trasy rejsu – nasza wyprawa zawinie
do portu Piękny Brzeg, aby świętować 13-lecie Szkoły Żeglarstwa PuntoVita. Będzie to
zamknięta impreza w urokliwym miejscu – wszyscy uczestnicy rejsu są zaproszeni!
Szykujemy dla Was kilka niespodzianek!
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Na naszych rejsach:
 Dbamy o dobrą kuchnię jachtową w wielu wariantach! Wszystko jest do
zorganizowania :) Dowiedz się więcej o dobrej jachtowej kuchni.
 Dbamy o najwyższy standard bezpieczeństwa – jesteśmy wyposażeni we wszystkie
niezbędne środki ratunkowe i trzymamy się dobrej praktyki żeglarskiej.
 Dbamy o środowisko – nie zostawiamy śmieci i nie robimy zbędnego hałasu.
 Dbamy o etykietę i kulturę jachtową – czyli przestrzegamy żeglarskich zwyczajów.
 Lubimy odwiedzać mazurskie sauny – tym razem chcemy zawitać do sauny fińskiej
i bali mazurskiej w przystani przy Hotelu Tajty.
Co jeszcze może pojawić się w programie?
Nie chcemy wyprzedać faktów, ani obiecywać za dużo, ale z
doświadczenia wiemy, że na żeglarskich wyprawach można
przeżyć więcej przygód niż przewidziano w planie… Dlatego
uprzedzamy, że na trasie Ekspedycji mogą pojawić się
atrakcje takie jak:








Zupełnie nieznane nam dotąd przystanie i dzikie miejsca do cumowania.
Ponadprogramowe ogniska z szantami, których dotąd nie słyszeliście
Niezwykłe spotkania i nowe, ciekawe znajomości…
Kurs rozpalania ognia, budowy szałasu i kuchni ekspedycyjnej.
Burze, wichury, awarie, pływanie w kamizelkach i inne żeglarskie wyzwania lub… brak
wiatru i nuda na pokładzie (to też jest żeglarstwo:)
Nauka umiejętności żeglarskich, których nie obejmują standardowe kursy na patent,
dużo czasu za sterem pod okiem naszych instruktorów.
Zmiana trasy i odkrycie czegoś zupełnie innego niż to tego czego szukamy!

Jeśli się wahasz czy płynąć z nami…
 Czytaj relację z wyprawy Wyspy Przygód (maj 2017) lub zobacz zdjęcia na FB
 Czytaj relację z Ekspedycji Śniardwy (sierpień 2017) lub zobacz zdjęcia na FB
 Czytaj relację z Ekspedycji Wrota Mazur (sierpień 2018) lub zobacz zdjęcia na FB
 Czytaj relację z Ekspedycji Mamry (sierpień 2019) lub zobacz zdjęcia na FB
 Czytaj relację z Ekspedycji Nidzkie (sierpień 2020) lub zobacz zdjęcia na FB
Dlaczego zapraszamy?
Zwykle turystyczne rejsy odwiedzające ciągle te same
miejsca to dla nas za mało! Chcemy pokazać Wam
Mazury takimi jakimi je sami widzimy: mikroświatem,
który można odkrywać wciąż na nowo. Ponadto zależy
nam na tym, abyście z naszych rejsów wynosili jak
najwięcej doświadczeń, żeglarskich umiejętności oraz
wspaniałych wspomnień.
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Co koniecznie zabrać?
Pogoda we wrześniu bywa kapryśna, dlatego poniżej znajduje się lista rzeczy niezbędnych
do zabrania na wyprawę:
 Ciepły śpiwór
 Nieprzemakalna kurtka i spodnie
 Kalosze (z jasną, 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: 1.550 zł/os.*
Podczas rejsu istnieje możliwość odbycia dodatkowego kursu na patent Sternika
Motorowodnego.
Michał Stępka
tel. 501 177 487
email: michal@puntovita.pl
Więcej informacji na: https://puntovita.pl/
* Odszukaj nas na Facebook!
* Odbierz 10% zniżki FIRST MINUTE przy rezerwacji do 30.11.2021.
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