Zeglarska Majówka 2022
Gizycko - Mikołajki - Ryn
Termin: 30 kwietnia – 7 maja 2022 – 8 dni!
Po wyprawach „Wyspy Przygód” i „Na Krańcu Świata”
zapraszamy na kolejny majowy rejs na szlaku Giżycko
– Mikołajki – Ryn. Ponownie przemierzymy
najciekawsze akweny na Szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich.
Zobacz Mazury w najlepszej majowej odsłonie!
Podczas rejsu majówkowego istnieje możliwość odbycia kursu i uzyskania patentu
Żeglarza Jachtowego oraz patentu Sternika Motorowodnego.
Dlaczego Tałty i Ryńskie?
Jezioro Tałty wraz z przylegającym do niego jeziorem Ryńskim stanowi wielki ciąg wodny
liczący ponad 20 km długości. Jest to jeden z najbardziej malowniczych rejonów szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich – pełno tu głębokich zatok i półwyspów, a większość akwenu
otaczają strome zalesione wzniesienia.
Jest to bardzo ciekawy akwen do żeglugi. Tu niemal
zawsze powieje, choć nieraz wiatr może nas tu
zaskoczyć – wysokie brzegi i zawiły kształt linii
brzegowej powoduje, że wiatr dostaje się w pułapkę
leśnych ścian i kręci jak chce! Ponadto w tej części
szlaku WJM znajdziemy bardzo wiele ciekawych
portów i przystani, a także jedne z najpiękniejszych
miejsc do dzikiego postoju.
Wyprawa nie będzie szczególnie wymagająca –
ruszamy z Wilkas nad jeziorem Niegocin. Czeka nas
podróż na południe (przez wszystkie kanały),
po czym odwiedzimy leżące na południu Mikołajki,
a następnie skierujemy się w stronę Rynu.
W trakcie rejsu odwiedzimy wiele urokliwych
zakątów, m. in. Stare Sady, Jorę Wielką, Zatokę
Rominek. Pewne jest, że będzie to bardzo spokojna
i klimatyczna wyprawa, bez pośpiechu i napiętego
grafiku.



Zobacz zdjęcia z rejsu „Na Krańcu Świata” (maj 2018)
Zobacz zdjęcia z rejsu „Wyspy Przygód” (maj 2017)

Żeglarska majówka na Mazurach 2021

30.04 – 7.05.2022

Rezerwuj miejsce

Zeglarska Majówka 2022
Mikołajki
Nazywane czasami polską stolicą żeglarstwa. Przez
wielu żeglarzy cenione za swoisty klimat, przez
innych uważane za przereklamowane. W sezonie
główną cechą Mikołajek stają się tłumy turystów.
Możemy tu znaleźć dobre restauracje, sklepy
żeglarskie, wypożyczalnie rowerów lub poszaleć
w Parku Wodnym „Tropikana”.
Ryn
Jest niewielkim miasteczkiem, nieco na uboczu
szlaku żeglarskiego. Potężny zamek krzyżacki
wznoszący się nad miastem tworzy wyjątkowy klimat,
a przystań w Rynie należy do najlepszych na
mazurskim szlaku. Panuje tu zupełnie inna aura niż
w dużych zatłoczonych kurortach.

Stare Sady
Osada na zachodnim brzegu jeziora Tałty kojarzona
jest najczęściej z piękna przystanią Pod Jabłoniami
albo tawerną Zielony Wiatr. Malownicze położenie na
wysokich wzniesieniach otaczających jezioro sprawia,
że większość domów w Starych Sadów zamieniła się
w piękne pensjonaty. Tutaj czas płynie bardzo wolno.

Jora Wielka
W tej wiosce leżącej nad brzegami głębokiej zatoki
jeziora Tałty istnieje tylko jedna, niewielka przystań.
Knajpka „Muzeum” zadziwia zbiorem niezwykłych
„eksponatów” zebranych bez ładu i składu. W osadzie
znajduje się też tajemnicza galeria sztuki (?)
i wypożyczalnia rowerów. Wydaje się, że w tym
miejscu czas w ogóle nie płynie.

Zatoka Rominek
Licząca dwa kilometry długości zatoka leży w zachodniej części jeziora Ryńskiego. Jest to bez wątpienia
jeden najpiękniejszych zakamarków na całych
Mazurach. Na jej końcu znajdują się bardzo dobre,
osłonięte od wiatru miejsca do cumowania dla wielu
jachtów.
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Program majówki żeglarskiej:
Sobota 30.04
Zbiórka uczestników w AZS Wilkasy o godzinie 17:00;
Zakwaterowanie na jachtach i przygotowanie zaopatrzenia na rejs.
Wypłynięcie w kierunku południowym.
Postój na jeziorze Jagodnym.
Ognisko integracyjne.
Niedziela 01.05

Jagodne – Mikołajki.
Podróż przez kanały z postojem w Zielonym Gaju.
Możliwość skorzystania z Parku Wodnego Tropikana.

Poniedziałek 02.05 Mikołajki – Jora Wielka
Możliwość skorzystania z wypożyczalni rowerów.
Wtorek 03.05

Jora Wielka – Ryn
Możliwość zwiedzania Zamku Ryn z przewodnikiem.

Środa 04.05

Ryn – zatoka Rominek.
Ognisko w plenerze.

Czwartek 05.05

Zatoka Rominek – Stare Sady.
Wypoczynek w klimacie SLOW LIFE.

Piątek 06.05

Stare Sady – Wilkasy.
Możliwość skorzystania z sauny w Parku Wodnym Wilkasy.

Sobota 07.05

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.
Podczas rejsu majówkowego istnieje możliwość odbycia kursu i uzyskania patentu
Żeglarza Jachtowego oraz patentu Sternika Motorowodnego.
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…
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, czego szukamy!
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Cena majówki żeglarskiej zawiera:
 Zakwaterowanie na jachtach – do dyspozycji
mamy wysokiej klasy jachty
 Sprzątanie jachtu po zakończeniu rejsu
 Opłaty portowe i paliwowe
 Organizację ogniska wraz z zaopatrzeniem
 Opiekę Organizatora Turystyki
 Opiekę doświadczonej kadry instruktorskiej
 Ubezpieczenie NNW
Jak to wygląda w praktyce?
Spotykamy się wszyscy w sobotę w porcie i zakwaterowujemy się na jachtach. Na nich mieszkamy całe
osiem dni, na nich też śpimy i przygotowujemy posiłki.
Następnego dnia wypływamy z portu i nocujemy
w innym miejscu. Zwykle 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. Nasi sternicy wprowadzą Cię w tajniki
żeglarstwa i zadbają o Twoje bezpieczeństwo.
Nie potrzebujesz żadnego doświadczenia żeglarskiego,
żeby wyruszyć z nami.
Jedynym warunkiem jest ukończenie 17 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!
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 majówki „Na Krańcu Świata” (maj 2018) 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
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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 cm
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 m 2
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 zrealizować Twoje życzene w miarę posiadanych miesjc. Decyduje
kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy do grupowych rezerwacji.
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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Uzyskaj patent żeglarski i/lub motorowodny!
W trakcie majówki na Mazurach istnie można odbyć szkoleńa i przystąpć do egzaminów na
dwa patenty: Żeglarza Jachtowego PZŻ oraz Sternika Motorowodnego PZMiNW.
Żeglarz Jachtowy PZŻ
Patent żeglarski jest dokumentem, który uprawnia
do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych
oraz morskich. Jest on konieczny, jeśli chce się
poruszać chociażby po mazurskich jeziorach,
ponieważ bez okazania patentu sprzęt żeglarski
nie zostanie wypożyczony.
Prawo polskie dopuszcza prowadzenie jachtów
żaglowych do 7,5 metra długości kadłuba przez
osoby dorosłe bez żadnych uprawnień, jednak mino tego nierzadko można się spotkać
z odmową wypożyczenia nawet takiej jednostki bez okazania patentu żeglarskiego.
Przeczytaj więcej o patentach żeglarskich.
Uprawnienia Żeglarza Jachtowego PZŻ:
 prowadzenie jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd
mechaniczny, po wodach śródlądowych,
 prowadzenie jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd
mechaniczny, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz
pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Koszt szkolenia w trakcie majówki: 0 zł (ZERO – szkolenie dla osób chętnych).
Koszt egzaminu: 250 zł – cena podstawowa, 125 zł – uczniowie i studenci do 26 r. życia.
Sternik Motorowodny PZMiNW
Podobnie jak w wypadku patentu żeglarskiego,
wypożyczenie jachtu motorowego jest w Polsce
możliwe bez patentu tylko do granicach
określonego ustawowo limitu mocy silnika.
Bez patentu motorowodnego można prowadzić
jachty o mocy silnika tylko do 10 kW (13,60 KM).
Przeczytaj więcej o patentach motorowodnych.
Uprawnienia osoby posiadającej patent sternika
motorowodnego:
 prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych,
 prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach morskich
w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
Koszt szkolenia w trakcie majówki: 500 zł (tylko dla uczestników majówki).
Koszt egzaminu: 250 zł - cena podstawowa, 125 zł – uczniowie i studenci do 26 r. życia.
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Dlaczego zapraszamy?
Sezon letni to dla nas za mało! Mazury
najpiękniejsze są zanim nadciągną na nie tłumy
turystów. Wiosna jest prawdziwym czasem
koneserów
żeglarstwa.
Właśnie
dlatego
zaczynamy już w maju, kiedy można poczuć
prawdziwego ducha Krainy Wielkich Jezior. W ten
długi weekend majowy chcemy zabrać Was
w najpiękniejszy rejony Szlaku, gdzie czas płynie
znacznie wolniej, a może nawet nie płynie
wcale…
Co koniecznie zabrać?
Pogoda wiosną bywa kapryśna, dlatego poniżej znajduje się lista rzeczy niezbędnych
do zabrania na majówkę pod żaglami:
 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
O przygotowaniu się do rejsu przeczytasz więcej tutaj.
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. Dowiedz się więcej o zaopatrzeniu na rejsie.
Termin: 30.04 – 07.05.2022 – 8 dni
Cena: 1499 zł / osoba *
*rezerwacja do 30 listopada – First Minute – 10% rabatu!
*stali klienci – 5% rabatu
*grupy od 3 osób – 5% rabatu
Zniżki można łączyć – maksymalna suma zniżek to -15%!
Podczas rejsu majówkowego istnieje możliwość odbycia kursu i uzyskania patentu
Żeglarza Jachtowego oraz patentu Sternika Motorowodnego.
Michał Stępka
tel. 501 177 487
email: michal@puntovita.pl
Więcej informacji na: https://puntovita.pl/
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