
PROGRAM REJSU 

 

 

Sobota 

Puerto Radazul. 

15:00 Spotkanie załogi w porcie. 

 Wyłonienie osób funkcyjnych.  Założenie kasy jachtowej. Zaprowiantowanie. Przejęcie łodzi.  

17:00 Mustrowanie na jacht 

Szkolenie intro – systemy i urządzenia wewnątrz jachtu. 

Kolacja inauguracyjna. 

 

Niedziela 

Puerto Radazul – Teneryfa południowa. 

Szkolenie intro cd. – systemy i urządzenia na pokładzie jachtu. 

Wyjście w morze. Zwykle bardzo przyjemna żegluga z wiatrem. 

09:00 > 17:00  (40 NM). Marina San Miguel lub Las Galletas 

Kolacja na jachcie lub w tawernie. Relaks, spacer po miasteczku. 

 

Poniedziałek 

Teneryfa południowa – La Gomera. 

09:00 > 14:00 (30 NM). Marina La Gomera. 

Po śniadaniu wyście w morze. Pierwszy kontakt ze zjawiskiem dyszy. 

Lunch w marinie. Zwiedzanie miasteczka i poszukiwanie śladów Krzysztofa Kolumba. Opcjonalnie 

objazd wyspy. 

 

Wtorek 

La Gomera – La Palma 

08:00 : 18:00 (50 NM). Marina La Palma. 

Przed nami długi, bajdewindowy przelot. Piękny żeglarski dzień. Na wieczór zawinięcie do La Palmy . 

 

Środa 



La Palma 

Odpoczynek od żagli! Tego dnia zaplanowany jest całodzienny trekking po wyspie. 

Kolacyjka i „lulu” gdyż kolejnego dnia planowane jest bardzo wczesne wyście w morze. 

 

Czwartek 

La Palma – Santa Cruz de Tenerife 

Tego dnia zaplanowana jest intensywna i miejmy nadzieję szybka żegluga. Trzeba się spieszyć gdyż 

zmierzamy na imprezkę sylwestrową i to nie byle gdzie tylko w Santa Cruz de Tenerife.  

04:00 – 19:00 (100 NM.) Marina Santa Cruz 

Kolacyjka sylwestrowa na jachcie +kropelka rumu i w „miasto”, które nigdy nie zasypia. Tego 

wieczoru nie trzeba wcześnie wracać na jacht, gdyż śniadanie dnia następnego jest zaplanowane na 

późniejszą godzinę. 

 

Piątek 

Santa Cruz de Tenerife- Puerto Radazul 

To już nowy rok. 1 Stycznia 2021 roku. Musimy zregenerować się i nabrać sił. Spacer po plaży. Dobra 

kawa. Następnie lunch na jachcie i w drogę. 

14:00 – 17:00  (10 NM) Puerto Radazul 

Przed wieczorem dopłynięcie do portu macierzystego. Formalne przekazanie jachtu. Kolacja 

pożegnalna i podsumowanie rejsu. 

 

Sobota 

Puerto Radazul 

08:00 – Śniadanko  

09:00 – Wymustrowanie z jachtu 

 

#KANARY #SYLWESTER #NOWYROK #REJS #ZAGLE [26.12-02.01] 

Ramowy program rejsu sylwestrowo- noworocznego. Ostatnie wolne koje. Zapraszam do 

rezerwacji. 

Sobota 

Puerto Radazul. 
15:00 Spotkanie załogi w porcie. 

Wyłonienie osób funkcyjnych. Założenie kasy jachtowej. Zaprowiantowanie. Przejęcie łodzi. 

17:00 Mustrowanie na jacht 

Szkolenie intro – systemy i urządzenia wewnątrz jachtu. 

Kolacja inauguracyjna. 

Niedziela 



Puerto Radazul – Teneryfa południowa. 
Szkolenie intro cd. – systemy i urządzenia na pokładzie jachtu. 

Wyjście w morze. Zwykle bardzo przyjemna żegluga z wiatrem. 

09:00 > 17:00 (40 NM). Marina San Miguel lub Las Galletas 

Kolacja na jachcie lub w tawernie. Relaks, spacer po miasteczku. 

Poniedziałek 

Teneryfa południowa – La Gomera. 
09:00 > 14:00 (30 NM). Marina La Gomera. 

Po śniadaniu wyście w morze. Pierwszy kontakt ze zjawiskiem dyszy. 

Lunch w marinie. Zwiedzanie miasteczka i poszukiwanie śladów Krzysztofa Kolumba. 

Opcjonalnie objazd wyspy. 

Wtorek 

La Gomera – La Palma 
08:00 : 18:00 (50 NM). Marina La Palma. 

Przed nami długi, bajdewindowy przelot. Piękny żeglarski dzień. Na wieczór zawinięcie do La 

Palmy . 

Środa 

La Palma 
Odpoczynek od żagli! Tego dnia zaplanowany jest całodzienny trekking po wyspie. 

Kolacyjka i „lulu” gdyż kolejnego dnia planowane jest bardzo wczesne wyście w morze. 

Czwartek 

La Palma – Santa Cruz de Tenerife 

Tego dnia czeka nas intensywna i miejmy nadzieję szybka żegluga. Trzeba się spieszyć gdyż 

zmierzamy na imprezkę sylwestrową i to nie byle gdzie tylko w Santa Cruz de Tenerife. 

04:00 – 19:00 (100 NM.) Marina Santa Cruz 

Kolacyjka sylwestrowa na jachcie+kropelka rumu i w „miasto”, które nigdy nie zasypia. Tego 

wieczoru nie trzeba wcześnie wracać na jacht, gdyż śniadanie dnia następnego jest zaplanowane 

na późniejszą godzinę. 

Piątek 

Santa Cruz de Tenerife- Puerto Radazul 
To już nowy rok. 1 Stycznia 2021 roku. Musimy zregenerować się i nabrać sił. Spacer po plaży. 

Dobra kawa. Następnie lunch na jachcie i w drogę. 

14:00 – 17:00 (10 NM) Puerto Radazul 

Przed wieczorem dopłynięcie do portu macierzystego. Formalne przekazanie jachtu. Kolacja 

pożegnalna i podsumowanie rejsu. 

Sobota 

Puerto Radazul 
08:00 – Śniadanko 

09:00 – Wymustrowanie z jachtu 
 


