Witajcie dzielni żeglarze, wytrwali i niesłabnący i niedzielni żeglarze, drżący i
niemocniejący

WAKACJE TRWAJĄ
A w zasadzie trwa sezon żeglarski. To właśnie teraz trwa najwięcej rejsów, szkoleń i
wypraw.
Trzeba zadać sobie pytania: jeżeli nie dziś - to kiedy popłynę w rejs? I jeżeli nie ja - to kto
ma płynąć?
A wybór jest naprawdę fajny:

1. Gernerał Zaruski 30.07 - 05.08 Arhus - Rostock
To nietypowy rejs. Najpierw odwiedzimy Zlot Seascoutów Duńskich w Ega marine pod
Arhus, a potem popłyniemy na Zlot żaglowców do Rostock. Będzie się działo. Krótki
ciekawy rejs na historycznej jednostce. Trudno przejść obojętnie obok takiego rejsu więc
pewnie dlatego zostały nam ostatnie miejsca. W cenie jest wszystko łącznie z dojazdem.
Więcej na stronie REJS GENERAŁ ZARUSKI

2. Zawisza Czarny 10.08 - 20.08 Bergen - Szetlandy Edynburg
Jedna z ciekawszych tras Zawiszy w tym sezonie. Czasu jest na tle, że zdążymy zwiedzić
najładniejsze fiordy od strony morza, pobyć na Szetlandach i eksplorować wybrzeże
Szkocji. Można zaliczyć i 100h na żaglowcu (dla kandydatów na kapitanów) i rejs na
wodach pływowych. I przez chwilę poczuć się jak Viking najeżdżający Szkocję. Istnieje
możliwość powrotu z Edynburga busem CWM ZHP. Za dodatkową opłatą ofc.
Więcej na stronie NORMAŃSKA BURZA

3. Zawisza Czarny 09.09 - 19.09 Londyn - Amsterdam Helgoland - Cuxhaven
Rejs pływowy na bardzo interesującej trasie. Do obejrzenia dwie stolice (Londyn i
Amsterdam), wyjątkowa wyspa na Kanale - Helgolan i niezwykłe, kuracyjne, Cuxhaven.

Do wyrobienia 100h na żaglowcu i pływy. I świetna (jak zwykle) atmosfera Zawiszy.
Więcej na stronie LONDYN - CUXHAVEN

4. Zjawa IV 31.07 - 07.08 Kopenhaga - Gdynia
Kończy się Wyprawa Północna na Zjawie IV. Zostały wolne miejsca na ostatnim etapie z
Kopenhagi do Gdyni. Dumna stolica Danii - to na pewno zobaczymy. A potem mamy trzy
warianty powrotu: przez Bornholm lub Sasnitz lub Karlskoronę. Zdecyduje załoga na
miejscu. W cenie wszystko oprócz dojazdu, więc jest atrakcyjnie.
Więcej na stronie WYPRAWA PÓŁNOCNA

5.Szkolenia żeglarskie: Vector 10, Bavaria 36,
Warszawska Nike sierpień / wrzesień
A może czas na podniesienie umiejętności? Na naszych szkoleniach można się dużo
nauczyć. Uczymy tak, aby kursant umiał, a nie tylko po to by zdać egzamin.
Organizujemy też rejsy wyłącznie szkoleniowe. Wszystko w drugiej poowie sierpnia i w
pierwszej połowie września.
Więcej na stronie: SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Zapraszamy na nasze rejsy, wyprawy i kursy. Wkrótce napiszemy co słychać na Zjawie
IV
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