
Co zabrać na rejs morski w Chorwacji

Poniższy artykuł jest adresowany do załogantów wybierających się na rejs morski na Adriatyku. Czas
spędzony  na  jachcie  jest  tym  lepszy,  im  nasze  przygotowanie  do  niego  dokładniejsze,  więc
postarajmy się wspólnie spakować torbę podróżną. 

1. Jak się spakować? 

Przede wszystkim, na jachcie przestrzeń jest ograniczona, dlatego możliwie najlepszym rozwiązaniem
są elastyczne worki żeglarskie, lub miękkie torby podróżne. (można je zwinąć i schować)

2. Co wziąć ze sobą?

 Sztormiak – zamiennie kurtka i spodnie względnie nieprzemakalne i nieprzewiewne. 
Nic bardziej nie psuje naszego nastroju niż wilgoć pod wierzchnią warstwą ubrań 

 Polar lub ciepła bluza
 Bielizna termoaktywna
 Spodnie (np. 1 para jeans i jedna para elastycznych, np. dresowych)
 Krótkie spodenki!
 T-shirty (ilość odpowiednia do długości rejsu)
 Bielizna
 Czapka ciepła
 Czapka z daszkiem!
 Obuwie – sportowe, podeszwa niebrudząca. Szpilki – tak, ale na wycieczkę do miasta ;)
 Sandały i klapki basenowe
 Kalosze - można zabrać, ale nie są konieczne
 Buty „do chodzenia po wodzie” - podczas kąpieli w zatoach chroniące stopy przed kontaktem

z ostrymi skałami oraz przed nadepnięciem jeżowca
 Rękawiczki żeglarskie (mogą być rowerowe lub zwykłe)
 Strój kąpielowy
 Ręcznik
 Kosmetyczka
 Latarka – czołówka
 OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
 Krem UV
 Ładowarki do elektroniki (dobrze mieć ładowarkę samochodową 12V)
 Aparaty, kamery, drony, co kto lubi
 Dokumenty! (do Chorwacji wystarczy dowód osobisty)
 Śpiwór – na jachcie jest pościel, ale szczególnie jeśli jedziesz na rejs w chłodniejszym okresie 

śpiwór warto zabrać
 Apteczka i leki – takie, jak przyjmujesz na co dzień 



3. Pieniądze

W Chorwacji walutą obowiązującą są Kuny. Prawie wszędzie można płacić kartą, a bankomaty są bez
problemu dostępne. Nie warto kupować kun w Polsce, zdecydowanie bardziej opłaca się je wypłacić
na miejscu z bankomatu.  Po drodze przyda się parę monet 50 eurocentowych (toalety). 

4. Gotowanie na jachcie 

Jacht  jest  w  pełni  przygotowany  do  przygotowywania  posiłków  na  nim.  Mamy  tam  kuchenkę,
lodówkę, stół, zlewozmywak, kubki, talerze, sztućce, garnki. 

5. Czy będzie prąd na jachcie? 

I tak i nie;) 230V, czyli to co macie w gniazdku w domu będzie podczas postoju w marinie, a podczas
żeglowania 12V, czyli gniazdo samochodowe. 


