Antarktyda
4 - tygodniowa przygoda życia !!!
luty 2019 - rejs i nurkowanie…
foki Weddella, pingwiny Adeli, antarktyczne, białobrewe, humbaki, wale
karłowate, orki, latające albatrosy, petrelce i wiele wiele więcej…

Zapraszamy na wyprawę życia… Startujemy z Ushuaia, płyniemy przez cieśninę Drakea na
półwysep Antarktyczny. W zależności od pogody i sytuacji lodowej wybieramy miejsca, które są
ciekawe i bezpieczne do prowadzenia nurkowań lub innej aktywności jak lądowanie zodiakiem na
wyspach, krótkie wycieczki lądowe, pływanie zodiakiem np. w bezpiecznej odległości od gór
lodowych, snorkeling, itp. W czasie rejsu jesteśmy załogą. Wszyscy uczestniczymy w wachtach,
sterujemy, pracujemy przy zmianie żagli, gotujemy, sprzątamy.

Na miejscu planujemy 2 nurkowania dziennie (jedno przy zmianie miejsca, dwa przy
postoju.
Wymagania: badania lekarskie, zaliczenie próbnego rejsu (Bałtyk – weekend).
Koszty: 4 – tygodniowy rejs z nurkowaniem, wyżywieniem i innymi kosztami (pozwolenia
itd.); ubezpieczenie turystyczne + UFG – 40 tyś. Zł. Noclegi poza jachtem + dolot do
miejscowości USHUAIA płatne dodatkowo.

Ramowy plan wyprawy:
Przylot do Ushuaia – (najpóźniej dzień przed data rejsu, wylot najwcześniej dzień po dacie
zakończenia rejsu) – Plan lotów do uzgodnienia po zebraniu 8-osobowej grupy. A potem już tylko
mega przygoda: 4 tygodnie na jachcie Salema…
Jacht SELMA stalowy kecz, zaprojektowany przez znanego francuskiego konstruktora Georga
Azueppe-Brennera, został zbudowany w stoczni CM Merret w Bretanii. Linie teoretyczne oparto na
liniach znanego w tamtym czasie z prędkości i dzielności morskiej jachtu regatowego Kriter.
Selma posiada dwa niezależne stanowiska sterowania. Jedno umieszczone w kokpicie, drugie
w wygodnej sterówce. Komora przeciwzderzeniowa w dziobie, odcinane drzwiami wodoszczelnymi
forpik i maszynownia, oddzielony grodzią wodoszczelną achterpik, miękkie wejście w wodę stewy
dziobowej dają bezpieczny jacht do żeglugi na daleką północ lub południe. Długie, rozwijane cumy
pozwalają na cumowanie w nietypowych miejscach. Sonar pomaga w nawigacji na płytkich i słabo
zmapowanychakwenach.
SELMA wyposażona jest w sprężarkę (na naszym rejsie będą dwie) do napełniania butli nurkowych.
Butle, ołów, automat, jacket, suchy skafander uzupełniają nurkowe wyposażenie jachtu. Konstrukcja
oraz wyposażenie sprawiają, że SELMA to dzielny jacht wyprawowy, przeznaczony do żeglugi
w trudnych warunkach.
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długość kadłuba : 20,28 m
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•

pow. całkowita : 162 m2

•
•
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•
•

silnik : Perkins 6.354M

szerokość : 4,95 m
wysokość boczna : 3,96 m
zanurzenie : 2,67 m
materiał kadłuba : stal
rok budowy : 1981
ilość miejsc : 12
typ ożaglowania : kecz
ożaglowanie :
żagle przednie na rolerach
grot,
bezan,
genaker
żagle sztormowe
pow. podstawowego kompletu: 210 m2
pokład :
winda kotwiczna Lofrans
kabestan centralny Barlow
(napędzany przez coffee-grinder)
kabestany w kokpicie (8 sztuk) Harken, Holmatro
kabestany pokładowe Barlow, Lewmar, Holmatro
ster strumieniowy
moc : 122 KM (89,5 kW)
dwa alternatory 24V: 120A i 40A
agregat prądotwórczy: 3,5 kVA
elektrownia wiatrowa D400 Eclectic Energy
Wyposażenie

•

nawigacja : log, sonda, zintegrowana stacja pogodowa Airmar PB200, dwa radary: Furuno 1720 i Simrad North Star B24/RA30,
sonar Wreck Finder firmy Echopilot, Navtex, GPS Garmin (oraz zapasowy przenośny), Skyeye - odbiornikpogodowych zdjęć
satelitarnych NOAA, oprócz map elektronicznych jest komplet map papierowych brytyjskich, argentyjskich, chilijskich

•

łączność : radiostacja pośredniofalowa MF/HF - ICOM 802 z AT 140, VHF DSC stacjonarna ICOM IC-M505EURO, 3 przenośne
radiotelefony VHF 3 (w tym jeden z GPS i DSC), dwa telefony satelitarne Iridium nr +881621440894, +881621440895

•

ratunkowe : tratwa Solas 12 os., boja EPIRB - GME 406 Manual, transponder radarowy SART - Sevenstar S.701, kamizelki
pneumatyczne z pasami bezpieczeństwa, kamizelki Solas, kombinezony ratunkowe

•
•

zbiorniki : paliwo 2000 l, woda słodka 2000 l
do lądowania : dwa pontony ze sztywną podłogą Lodestar 350 i 370, z przyczepnymi silnikami Yamaha 8 hp

Plan wnętrza

•

SELMA to solidny jacht, przeznaczony do żeglugi w trudnych warunkach. Mieszczą się na niej cztery dwuosobowe kabiny dla
gości, kabina rufowa dla stałej załogi, obszerny kambuz, mesa i dwie toalety. Niezależna kabina nawigacyjna (sterówka) znajduje
się nad komorą silnika. Zapewnia komfort nawigowania i sterowania z osłoniętego przed wiatrem i chłodem miejsca.

•

Po kliknięciu granatowgo kółka, można zobaczyć zdjęcia oznakowanych pomieszczeń.

Nasze wyprawy nie mają nic wspólnego z leniwymi wakacjami, z sączeniem drinków serwowanych przez
hostessy na pokładzie jachtu zakotwiczonego przy wysepkach porośniętych palmami. Żeglujemy z dala od
utartych szlaków. Jeśli pragniesz przeżyć niezwykłą przygodę – zapraszamy na pokład :) . Płynąc z nami, jesteś
członkiem załogi. Będziesz pełnił wachty, gotował, sprzątał, sterował, zmieniał żagle. Będziesz mógł zobaczyć
niezwykłe, naprawdę rzadko odwiedzane miejsca i poczuć się odkrywcą żeglując po białych plamach na mapie.
Podczas wyprawy wszyscy musimy tworzyć zgrany zespół. Nie oczekujemy wielkiego doświadczenia
żeglarskiego, ale otwartości, uśmiechu i dobrego humoru.
Mimo starannego przygotowania i wiedzy nie zawsze osiągamy cel. Czasami nie pozwalają na to warunki
lodowe, innym razem pogoda. Takie ryzyko zawsze było wpisane w losy prawdziwych podróżników. Ale właśnie
niepewność tego, co wydarzy się jutro, to nieodłączny składnik prawdziwej przygody.
Żeglarstwo jest naszym światem i sposobem na życie a żeglując SELMĄ po morzach i oceanach świata,
realizujemy swoje i Wasze marzenia (http://www.selmaexpeditions.com).

Informacje i zapisy Miłosz 603 173 049 milosz@aquadiver.pl

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL IDUNA
Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M 207649 w kwocie 397.413,00 złotych
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA,
Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł.

