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Spitsbergen 2011 - to 10 etapów trwaj¹cego
ponad 5 miesiêcy rejsu, podczas którego
przep³yniemy tysi¹ce mil i odwiedzimy
kilkadziesi¹t portów. Wyprawê rozpoczniemy w
Œwinoujœciu, by po odwiedzeniu pe³nej ¿ycia
Kopenhagi uciec z cieœnin duñskich na Morze
Pó³nocne do s³ynnego deszczowego Bergen.
Etapy "norweskie" (2,3,6) polecamy dla
wielbicieli surowej natury fiordów i mi³oœników
uroczych skandynawskich portów. Obserwacja
wielorybów, lokalne specja³y i zapieraj¹ce dech
w piersiach widoki, to wszystko sprawia,¿e
Norwegia staje siê coraz czêstszym celem
wakacyjnych podró¿y
Dwa 3-tygodniowe etapy przeznaczyliœmy na
eksplorowanie Spitsbergenu. Przekraczaj¹c
Wrota do Arktyki (Tromso) pop³yniemy œladem
wypraw polarnych na Svalbard. Odwiedzimy
naszych rodaków w placówkach naukowych,
zwiedzimy opuszczone radzieckie osady
górnicze,wyœlemy pocztówki z najdalej
wysuniêtej na pó³noc poczty na œwiecie, a
wszystko to wœród lodu i œniegu.
Z koneserami dobrych trunków wyruszymy
wraz z 7 etapem w stronê wysp. Niesamowite
plenery Szetlandów,Orkadów, uroki zamków
szkockich i zasoby destylarni doceni¹ wszyscy
wielbiciele whisky i spódniczek... (mowa
oczywiœcie o kiltach... ). Etap 8a zmierzy siê ze
s³ynnym Pentland Frith,ale prawdziwym
wyzwaniem bêdzie odnalezienie legendarnego
potwora z Loch Ness i poznanie kilku gatunków
ciemnego irlandzkiego piwa. Tym,którym
haggis wydaje siê ciê¿kostrawny, polecamy
mule w bia³ym winie,czyli rejs po wyspach
kana³owych (8b), który zakoñczy siê w pe³nym
atrakcjiAmsterdamie.

Niestety nawet z Amsterdamu, musimy kiedyœ odp³yn¹æ (etap 9), ale czeka nas jeszcze s³ynna wyspa
Helgoland i goœcinne niemieckie porty z imprezow¹ Kiloni¹ na czele, rejs zakoñczymy w rodzimym
Œwinoujœciu.
Trasa jest zró¿nicowana, z pewnoœci¹ ka¿dy - doœwiadczony ¿eglarz, jak i nowicjusz ,znajdzie tu coœ dla
siebie. Na wyprawê wyruszamy jachtem typu Bruceo s/y Rzeszowiak, to bezpieczna i zadbana
jednostka. By pomóc wam w trudnej sztuce wyboru, sukcesywnie bêdziemy dodawaæ szczegó³owe
opisy kolejnych etapów na stronie www.spitsbergen.org.pl Je¿eli mimo to, nadal nie wiecie który z
etapów bêdzie dla was najlepszy, piszcie lub dzwoñcie do nas! Odpowiemy na ka¿de pytanie!
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Nasz jacht s/y Rzeszowiak

Jachty morskie typu Bruceo charakteryzuja
siê du¿¹ dzielnoœci¹ morsk¹. Kad³ub jachtu
zosta³ wykonany ze stali, maszty i bomy
aluminiowe, ¿agle dakronowe. Warunki
bytowe za³ogi bardzo dobre, wygodne
pojedyncze koje. Wœród pomieszczeñ
jachtowych znajduj¹ siê: kabina rufowa,
mesa, kabina nawigacyjna, kambuz, kabina
dziobowa, dwa oddzielne WC - jeden z
prysznicem.

Podstawowe dane techniczne:
D³ugoœæ kad³uba 13,85 m
Wypornoœæ 12,20 m3
Szerokoœæ 3,88 m
Wysokoœæ boczna 3,15 m
Zanurzenie 1,84 m
Wolna burta 1,32 m
Pow. o¿aglowania 80 m2
Moc silnika 58 KM
Za³oga 10 osób

Aktualne informacje o iloœci wolnych miejsc i cenach za
poszczególne etapy znajdziesz na stronie:

Piszcie lub dzwoñcie do nas! Odpowiemy na ka¿de pytanie!
kontakt@spitsbergen.org.pl
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