
Jadranje po Jadranu

Program po dnevih

A. Jadranje po Jadranu, opisni program

V soboto se odpeljemo proti startni točki. V Biogradu-Sukošanih ali v Splitu-Kaštela, nas čaka
prevzem jadrnic. V vsaki jadrnici bo predvidoma šest oseb in skiper. Ker se bomo prilagajali
vremenskim razmeram nimamo fiksnega plana.Ponavadi po sobotnih nakupih sledi bojni plan
(glede na vremenske razmere), potem pa še isti dan ali naslednje jutro izplujemo.

Če štartamo v Sukošanih, si želimo prijadrati vsaj do narodnega parka Kornati in otokov kot so
Smokvice, Dugi otok, Iž, Žut. Skrbno bomo izbirali sidrišča in si ogledali kar največ kornatskih
zanimivosti: nacionalni park Telaščica, prehode Mala in Vela Proversa, kulise iz snemanja za
film Vinetou.

Če štartamo v Kaštelu, si želimo prijadrati vsaj do Hvara, Korčule, Visa, Lastova. Pogledali si
bomo male otočke okoli Lastova, samo mesto na otoku, hangarje za bojne ladje, prelepe viške
zalive in Komižo.

Vsak dan bomo štartali skupaj in imeli skupen cilj, tako da bo med jadranjem precej regatnega
vzdušja. Hkrati bo dovolj časa za kopanje, kot tudi za pripravo okusnih večerij in tematskih
druženj. Pa tudi kakšna večerjica v preizkušeni konobi ne bo manjkala!

Program je namenjen tako popolnim začetnikom kot jadralcem, ki že imajo predhodne izkušnje
in znanje.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na jadranje po Jadranu

Odhajamo v upajmo suh, sončen, vetroven in topel teden, kar pomeni poletne cunje. Če temu
ne bo tako, ti v pomoč podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v potovalki.

Zlato pravilo: Kljub poletju se pripravimo na morebitne hladne dni!

pasport ali osebna izkaznica
zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred odhodom), recimo Elvia
na barki je posteljnina, spalne vreče ne potrebuješ
mala svetilka za na glavo
superge za na jadrnico (naj nimajo temnega popdplata!)
superge ali Teve za kakšen sprehod po otokih
flis in anorak (proti dežju in vetru)
dolge hlače
majčke/srajce s kratkimi rokavi
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spodnje perilo, kopalke, sončna očala, pokrivalo (tako, da ti ga ne odpihne!)
brisača in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
osnovni medicinski paket... s tabletkami proti potovalni/morski bolezni
knjiga, karte; za žgane pijače (razkuževanje) bomo poskrbeli kar na licu mesta
masko, šnorkelj in plavutke za raziskovanje podvodnega sveta
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez česar ne moreš žive

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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