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jacht 

Długość: 16,5 m 

Szerokość: 4,85 m 

Zanurzenie: 1,2- 2,6 m 

Zbiorniki wody: 1000 + 600 litrów 

Zbiorniki paliwa: 1200 litrów 

Powierzchnia żagli: 140 m2 

Koje: 7+3 

Typ: Slup, Passoa 54 

Bandera: Polska 



 

  Płyniemy nowoczesnym,  

komfortowym jachtem.  

Jednostka jest specjalnie przystosowana  

do wygodnej, wielodniowej żeglugi ekspedycyjnej.  

Aluminiowy kadłub z klasą lodową, gwarantuje bezpieczną żeglugę nawet  

w najtrudniejszych rejonach. Nocleg mamy zagwarantowany w przestronnych kabinach. 

Jacht ma dwie łazienki i pralkę. Całość zabudowy wnętrza została wykonana ergonomicznie i 

bardzo estetycznie. Mamy do dyspozycji lodówkę, kuchnię z maszynką elektryczną, dostęp 

do zimnej i ciepłej wody. Jacht będzie naszym wygodnym domem przez cały okres wyprawy. 

 



Majówka w Portugalii,  

początek lata na Północnym 

Port  

zaokrętowania  

Port  

wyokrętowania  

Trasa  

Porto 

27 kwietnia 2012  

La Coruna 

5 maja 2012  

Porto – Viana de Castelo 

- Vigo - Noia - La Coruna  

La Coruna 

5 maja 2012  

St. Malo 

12 maja 2012  

La Coruna - Brest - St. 

Malo  

St. Malo 

12 maja 2012  

Calais 

19 maja 2012  

St. Malo- Jersey- 

Guernsey- St.Anne/ 

Cherbourg- Calais  

Calais 

19 maja 2012  

Bremenhaven 

26 maja 2012  

Calais- Antwerpia- 

Bremenhaven  

Bremenhaven 

26 maja 2012  

Gdynia 

1 czerwca 2012  

Bremenhaven - 

Brunsbuettel - Kiel - 

Bornholm - Gdynia  

Gdynia 

2 czerwca 2012  

Gdynia 

7 czerwca 2012  

Gdynia - Hel - Gdansk - 

Gdynia  

Gdynia 

7 czerwca 2012  

Petersburg 

20 czerwca 

2012  

Gdynia - Liepaja - Tallin - 

Kotka - Petersburg  



Wyprawa przez dzikie pustkowia północno-zachodniej Rosji. Trzy tygodnie 

żeglugi Kanałem Białomorskim w głąb bezludnej Karelii. Trudna żegluga na 

Morzu Białym- ekspedycja w najmniej eksplorowany zakątek Eurazji. 

Lodowate rejony Spitsbergenu i czarująca Norwegia pełna surowej 

przyrody. Prawdziwa żeglarska przygoda wśród malowniczych zakątków 

północnej Skandynawii. Krainy zapomnianej przez świat, a wartej odkrycia. 



wyprawa 

Pełnomorskim jachtem pokonamy  najbardziej tajemniczy i niedostępny kanał na 

świecie- Kanał Białomorski, by tuż za 64 równoleżnikiem wypłynąć na otwarte 

morze. Przez Archipelag Sołowiecki pożeglujemy Morzem Białym do 

Archangielska. 

Czekają na nas bezlik wysp, a także rozsiane wzdłuż całej trasy bezcenne perły 

architektury drewnianej. Towarzyszyć nam będzie błoga cisza tajgi, zgrzyty 

przegród śluzowych i huk morskich fal.  Zanurzymy w rejony tak odludne, że 

jedynymi towarzyszami będą wilki i krnąbrne komary. Pokonamy wzdłuż i wszerz 

dwa największe jeziora Europy: Onegę i Ładogę. Jeśli szczęście dopisze, 

spotkamy renifery i białe wieloryby. 



Daleka  
północ 

Port 

zaokrętowania 

Port 

wyokrętowania 

Trasa 

Petersburg 

23 czerwca 2012 

Archangielsk 

14 lipca 2012 

Petersburg -Provens - 

Bielomorsk - Wyspy 

Sołowieckie - Archangielsk 

Archangielsk 

14 lipca 2012 

Longyearbyen 

8 lipca 2012 

Archangielsk - Vardo- 

Nordkapp- Wyspa 

Niedźwiedzia - Spitsbergen 

Longyearbyen 

28 lipca 2012 

Longyearbyen 

11 sierpnia 2012 

Spitsbergen 

Longyearbyen 

11 sierpnia 2012 

Longyearbyen 

18 sierpnia 2012 

Spitsbergen 

Longyearbyen 

18 sierpnia 2012 

Alta 

1 września 2012 

Spitsbergen - Wyspa 

Niedźwiedzia - Nordkapp 

Hammerfest - Alta 



Historia Kanału Białomorskiego 

Plany tej budowli rozważane były już na początku XIX w, ale sygnał do  rozpoczęcia prac dał Stalin. 

Kanał połączył dwa odległe akweny; Bałtyk i Morze Białe.  

Budowa miała ukazać potęgę systemu komunistycznego i jednocześnie utworzyć drogę wodną do 

przerzucania floty wojennej. Kanał powstał w rekordowym czasie zaledwie 20 miesięcy /1930-

1933r./ nadludzkim wysiłkiem tysięcy więźniów i skazańców.  

Zamiast stali i betonu używano wyłącznie drewna, kamieni i gliny. Sam kanał liczy sobie dokładnie 227 

km, a pochłonął ponad 300 tysięcy ofiar. Przynajmniej jeden zabity na metr kanału, łączącego 

Morze Białe z jeziorem Onega.  

Dzięki 19 śluzom pokonuje  

różnicę wysokości 103 m  

do jeziora Onega. Dalej na zachód  

kolejne kilometry szlaku wiodą  

naturalnym korytem rzeki Swir,  

jeziorem Ładoga oraz rzeką Newą  

uchodzącą wprost  

do Zatoki Fińskiej.  



Wyspy Sołowieckie 

 Monastyr Wniebowstąpienia wraz z ufortyfikowanymi zabudowaniami był największą twierdzą północnej 

części Imperium Rosyjskiego. W ciągu kilku wieków mieściło się tutaj nie tylko religijne miejsce 

odosobnienia, ale także carska kolonia zesłańców, stalinowskie łagry oraz więzienie NKWD.  Kompleks 

znajduje się na liście UNESCO, jako „znakomity przykład osadnictwa monastycznego w niegościnnym 

środowisku w Północnej Europie, które w sposób godny podziwu odzwierciedla wiarę, nieustępliwość i 

przedsiębiorczość społeczności religijnych późnego średniowiecza”.  



Spitsbergen 

 Kraina lodu i słońca to największa spośród wszystkich wysp norweskiej 

prowincji Svalbard.  Położony jest daleko poza kręgiem polarnym, w 

połowie drogi między Norwegią, a Biegunem Północnym. Żegluga ku jej 

brzegom, poza 80O szerokości geograficznej północnej,  

to prawdziwe żeglarskie wyzwanie. 

 



Norwegia 
Data i port  

zaokrętowania 

Data i port  

wyokretowania 

trasa rejsu 

Alta 

1 września 

2012 

Narwik 

8 września 2012 

Alta - Tromso- Harstad 

- Narwik 

Narwik 

8 września 

2012 

Trondheim 

15 września 2012 

Narwik - Lofoty - 

Traena - Trondheim 

Trondheim 

15 września 

2012 

Bergen 

22 września 2012 

Trondheim – 

Geirangerfjord- 

Stranda  Bergen 

Bergen 

22 września 

2012 

Bergen 

29 września 2012 

Bergen - Sognefjord- 

Flam- Urnes-Bergen 

Bergen 

29 września 

2012 

Stavanger 

6 października 

2012 

Bergen - FIORDY - 

Stavanger 



Nordkapp to miejsce, w którym wśród szalejących sztormów i lodowatej, 

wilgotnej mgły spotyka się Ocean Atlantycki z Oceanem Lodowatym. 

Widziana z morza monumentalna skała jest dla żeglarzy północy 

punktem równie ważnym co Przylądek Horn. Widziana z morza 

pozostawia niezwykły ślad w pamięci. 



www.oceanprzygody.pl 

 

      Norwegia 

Norwegia to krystalicznie czysta woda oraz surowe piękno dzikiej, nieskażonej 

przyrody. Dla żeglarzy, cenne jest ponad 25 tysięcy kilometrów linii brzegowej!  

Od skrytych w chmurach ośnieżonych górskich szczytów, poprzez lodowce, 

soczystą zieloność lasów i bezlik wysepek aż po słynne fiordy - długie, głębokie 

zatoki morskie, wcinające się w głąb stałego lądu nieraz na dziesiątki kilometrów.  



Od skrytych w chmurach ośnieżonych górskich szczytów, poprzez 

lodowce, soczystą zieloność lasów i mnogość wysepek aż po słynne 

fiordy - długie, głębokie zatoki morskie, wcinające się w głąb stałego 

lądu nieraz na dziesiątki kilometrów. Ich zbocza obmywają liczne 

wodospady tworząc górskie jeziora i krótkie, spienione rzeki.  

A pomiędzy nimi malownicze porty i miasteczka zamieszkałe przez 

gościnnych, przyjaznych norwegów. 



Pożegnanie lata 
na Atlantyku 

data i port  

zaokrętowania 

Data i port 

wyokretowania 

Trasa rejsu 

Stavanger 

6 października 2012 

St. Malo 

13 października 2012 

Stavanger - 

Calais - St. Malo 

St. Malo 

13 października 2012 

La Coruna 

20 października 2012 

St. Malo - Brest -

  La Coruna 

La Coruna 

20 października 2012 

Lizbona 

30 października 2012 

La Coruna - Vigo 

- Porto - Lizbona 



Kontakt:  Marta  
Sziłajtis-Obiegło 
marta@szilajtis.com 

601 16 25 27 

 
szczegóły rejsów: 

www.oceanprzygody.pl 


