32

żeglarstwo AKWENY

Czarnogóra i Chorwacja

– sylwestrowa odmiana

Skąd jacht?
Decydując się na zimowy rejs
w Chorwacji, warto mieć świadomość, że wiele firm czarterowych
wykorzystuje ten czas na coroczny
przegląd swoich jachtów i tym samym wybór jednostek będzie dużo
skromniejszy niż w sezonie.
Jeżeli decydujemy się na rejs łączący
żeglugę w Czarnogórze i Chorwacji,
a do dyspozycji mamy tylko 7 dni,
warto wyczarterować jacht od razu

w Dubrowniku. Wybór jednostek
i ich ceny będą w tym przypadku
dużo korzystniejsze niż w samej
Czarnogórze. Dodatkowo, perspektywa rozpoczęcia i zakończenia
wyprawy na magicznej Starówce
Dubrownika jest niezaprzeczalnym
atutem takiego pomysłu.
Zanim podpiszemy umowę
z agentem, koniecznie upewnijmy
się, czy czarterowany przez nas
jacht ma dokumenty zezwalające
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na żeglugę po wodach Czarnogóry. Z reguły jachty w Dubrowniku
mają odpowiednie papiery, ale nie
wszystkie, więc warto się upewnić
i uniknąć przykrej niespodzianki.

Pogoda
Jak wiadomo zima nie jest okresem
stabilnej pogody na Adriatyku. Im
bliżej końca roku, tym bardziej
wzrasta ryzyko warunków sztormowych. Wybrzeże Czarnogóry nie

oferuje wielu bezpiecznych miejsc
do schronienia się na wypadek
naprawdę ciężkiej pogody, dlatego
podczas zaokrętowania warto
dokładnie prześledzić sytuację
baryczną i dopiero wtedy podjąć
ostateczną decyzję, jaki plan rejsu zrealizować.
Dobra wiadomość jest taka, że
na wodach Czarnogóry bora nie
wieje tak gwałtownie jak na północnym i środkowym wybrzeżu
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Sylwestrowy rejs w Chorwacji? Ale to już było! To może sylwestrowa wyprawa łącząca uroki pięknej Czarnogóry
i Południowej Dalmacji? Bez wątpienia pomysł na taki rejs jest ciekawą alternatywą nie tylko na sylwestrową wyprawę.
Chorwacji, wyższe są również
średnie temperatury. Wiejące
z południowych kierunków jugo
może jednak przynieść bardzo rozbudowaną falę. Wtedy idealnym
schronieniem staje się Kotor.

Procedury celne
Jedynym mankamentem wyprawy żeglarskiej łączącej Chorwację
i Czarnogórę jest konieczność
dokonania odpraw granicznych.
W 99% przypadków nie wiążą się
z tym żadne problemy poza stratą
czasu i nerwowym utyskiwaniem
na zbędną – naszym zdaniem
– biurokrację. Faktem jest, że
z naszego punktu widzenia
formalności graniczne wyglądają
sztucznie i zbędnie, ale na razie
nie ma szans, by obydwa kraje
wprowadziły w tej kwestii jakieś
udogodnienia dla żeglarzy.

Aby odprawę celną przejść sprawnie, warto się wcześniej przygotować. Oto najważniejsze wymagania:
1. Wszyscy członkowie załogi powinni posiadać ważne paszporty.
Urzędnicy będą do nich wbijać
stemple kontroli granicznej –

kolekcjonerzy egzotycznych
pieczęci będą zachwyceni!
2. Lista załogi na dokumentach
z firmy czarterującej powinna się
zgadzać ze stanem faktycznym.
3. Na jachcie powinna być poza
sternikiem druga osoba z patentem żeglarskim (co-skipper). Ten
wymóg jest najbardziej mglisty
i na ogół nie sprawdzany. Ale na
wszelki wypadek…
4. Jacht powinien być wyposażony
w ponton z silnikiem.
5. Pod salingiem należy obowiązkowo wywiesić flagę Czarnogóry
– przy zaokrętowaniu sprawdźmy,
czy jest na jachcie!
Opuszczając Chorwację, odprawę
możemy zrobić w Dubrowniku
(port Gruz) lub w miejscowości

Cavtat, około 8 Mm na południe od Dubrownika. Gruz jest
zatłoczonym portem handlowym,
więc żeglarze z reguły wybierają
Cavtat. W zimie ruch turystyczny
jest dużo mniejszy, więc odprawa
od razu w Dubrowniku może nie
być złym rozwiązaniem. Warto
przed rejsem podpytać armatora
o szczegóły.
Niezależnie od tego, gdzie chcemy
zrobić odprawę, procedura jest
taka sama. Najpierw z paszportami
i dokumentami jachtu udajemy się
do kapitanatu. Tam urzędnicy robią
kopie listy załogi, podstęplowują
je i z tymi dokumentami udajemy
się na policję, gdzie kontrolowane
są paszporty załogi i ponownie
jest stemplowana lista załogi.
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Teraz wracamy do kapitanatu,
zostawiamy jedną kopię listy załogi
i… już po odprawie.
Brzmi to skomplikowanie, ale w rzeczywistości najwięcej czasu tracimy
w kolejce do miejsca przy nabrzeżu.
W szczycie sezonu odprawa może
zająć nawet 2 godziny. W zimie nie
powinno być takich problemów.
Najważniejsza uwaga: jeżeli odprawiliśmy się w Chorwacji, naszym
kolejnym portem musi być port
graniczny w Czarnogórze. Niech
nas nie kusi przyjemne chorwackie
kotwicowisko przy miejscowości
Molunat – postój tutaj po chorwackiej odprawie może nas kosztować
kilkaset euro mandatu. Ta sama
uwaga dotyczy powrotnego rejsu
z Czarnogóry.
Docierając do Czarnogóry, możemy
odprawić się w miejscowości Zelenika, położonej po lewej stronie,
około 4 Mm od wejścia do Zatoki
Kotorskiej lub w samym Kotorze.
Większość załóg wybiera pierwszy
port.
Nabrzeże Zelenika jest duże
i niezbyt atrakcyjne – może po to,
żebyśmy za długo tutaj nie stali.

sem Czarnogóry i jej przyjaznych
mieszkańców czyni odprawę dużo
żwawszą i sympatyczniejszą!

Trasa

Z paszportami i dokumentami załogi udajemy się na policję (barak na
końcu nabrzeża), gdzie zostawiamy
paszporty do sprawdzenia, a my
w tym czasie idziemy do kapitanatu
(budynek ok. 200 m na lewo od wejścia na nabrzeże). Tam wypełniamy
listę załogi, urzędnicy ją stemplują
i wraz z nią wracamy na policję.
Dodatkowy stempel i jesteśmy już
formalnie w Czarnogórze.
Rejs powrotny do Chorwacji
wymaga niestety przejścia tej samej
procedury, tylko w odwrotnej kolejności.
Z doświadczeń własnych – kilka
sympatycznych słów pod adre-

Na potrzeby tego artykułu przyjmujemy, że chcemy spędzić na jachcie
sylwestrowy tydzień 2012/2013,
dlatego rozpiszemy trasę co do dnia.
Wybrany schemat można oczywiście powielić w dowolnym okresie
roku pod podstawowym warunkiem – musi dopisać pogoda.
29.12. (sobota)
Przed południem docieramy do
mariny ACI w Dubrowniku. Piszę
przed południem, bo warto wcześniej odebrać jacht i zyskać czas na
zakupy, zwiedzanie Dubrownika
i inauguracyjną kolację na Starówce.
W szczycie sezonu odebranie jachtu
przed godziną 1400 jest sukcesem.
W grudniu będziemy w marinie
atrakcją, więc z przedpołudniowym
zaokrętowaniem nie powinno
być problemu.
Zakupy możemy zrobić w supermarkecie tuż przy marinie.
30.12. (niedziela)
Rano jeszcze raz sprawdzamy
prognozę pogody w biurze mariny.
Jeżeli prognozowane warunki nie
pasują do naszych planów rejsu na
południe, obierzmy najpierw za cel
Chorwację. Żegluga do Czarnogóry
przy rozbudowanym jugo nie jest
dobrym pomysłem.
Jeżeli pogoda nam sprzyja i opuściliśmy marinę przed południem, po
około 2–3 godzinach powinniśmy
dotrzeć do Cavtat. Tutaj odprawa
zgodnie z opisaną wyżej procedurą
i kontynuujemy żeglugę na południe. Gdyby wiatru było mniej niż
potrzeba, nie bójmy się wspomóc
silnikiem. Im szybciej dotrzemy
do Zelenika i zrobimy odprawę,
tym lepiej.
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tycznym Kotorze, taka odmiana nie
musi być wcale zła.
02.01. (środa)
Przed opuszczeniem Budvy warto
poświęcić godzinę lub dwie na
odwiedzenie Starówki. Potem
w drogę! Zakładam, że pogoda
ciągle nam sprzyja, więc możemy
jeszcze stanąć na kotwicy w pobliżu
słynnego półwyspu-hotelu Sveti
Stefan. Miejsce to jeszcze do połowy
XX wieku było wioską rybacką,
z czasem przekształconą w luksusowy kurort. Sveti Stefan to najczęściej,
obok Kotoru, prezentowana atrakcja
turystyczna Czarnogóry.
Późnym popołudniem powinniśmy
ponownie znaleźć się na wejściu do
Zatoki Kotorskiej. Na lewo od znanego nam portu celnego Zelenika
znajduje się ostatni nasz cel w Czarnogórze – malowniczy Herceg Novi.
Port nie jest obszerny. Nabrzeże

z mooringami dla jachtów znajduje
się po prawej stronie za główkami.
Warto tutaj zajrzeć przed powrotem do Chorwacji. Miejsce jest
klimatyczne, a mieszkańcy bardzo
otwarci i serdeczni dla żeglarzy.
03.01. (czwartek)
Wcześnie rano opuszczamy
Herceg Novi, by jak najszybciej
odprawić się w Zelenika. Urzędy
pracują od 0700.
Mając za sobą odprawę w Czarnogórze, ruszamy z powrotem na
północ. Jeżeli nie mamy nadzwyczajnych przygód, około południa
powinniśmy być już po odprawie
chorwackiej w Cavtat.
W Cavtat warto sprawdzić aktualną prognozę pogody i podjąć
decyzję co do dalszego planu
rejsu. Jeżeli ciągle sprzyja nam
pogodowe szczęście, a załoga
czuje moc, możemy próbować
przebić się na północ, np. na
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Wyspę Mljet (Polače lub Pomena),
albo nawet do Korčuli. To ambitny
plan, z uwzględnieniem nocnego
pływania, bo dzień jest krótki.
Jeżeli nie mamy tak ambitnych
planów, możemy poszwędać się
po wyspach w pobliżu Dubrownika (Šipan, Lopud, Koločep) lub
zahaczyć o południowy kraniec
Wyspy Mljet (np. malownicza
zatoczka Okuklje).
04.01. (piątek)
Powrotu nadszedł niestety czas.
Przed wieczorem docieramy do
mariny ACI w Dubrowniku. Jeszcze pożegnalna kolacja na Starówce i czarnogórsko-chorwacki

rejs jest już tylko wspomnieniem.
Ale za to jakim!

Uwagi końcowe
Czarnogóra jest bez wątpienia jednym z najciekawszych i najbardziej
wartych odwiedzenia miejsc na
Morzu Śródziemnym. W porównaniu z wybrzeżem Chorwacji,
żeglarze są tutaj ciągle sympatyczną rzadkością. Czarnogórcy są
przyjaźnie nastawieni do turystów
i bardzo otwarci. Nie wyczuwa się
tutaj na szczęście zmęczenia turystami i nadmiarem pieniędzy, które
wraz z nimi napływają.
zdjęcia: B. Obracaj

