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Warsztaty morskie "Szkiery 2015"
Tegoroczne warsztaty szkoleniowe z kajakarstwa morskiego odbędą się w terminie

2 - 4 października 2015
na szwedzkich szkierach, gdzie do Polskiej Bazy Kajakowej - Skanpol, niedaleko od
Sztokholmu, zaprosił nas Grzegorz Rózik.
Wymagania wstępne, umiejętności co najmniej na poziomie GM2. Szczegółowy plan
działań będzie zależny od pogody, ale spodziewać należy się podobnych atrakcji jak rok
temu. (http://www.pskk.org.pl/aktualnosci/warsztatymorskienaszkierach)
Dojazd jest możliwy zarówno samochodem ( + prom) jak i samolotem.
http://www.skanpol.com/index.php/pl/component/content/article/10-polska/17-jak-dojechac
Przeglądałem różne warianty lotów (z Warszawy, Katowic, Poznania) i najkorzystniejszy wydaje
się lot Wizzair z/do Gdańska.

Wyloty z/do Warszawy są w okolicach 13:00-14:00 więc jest już mało czasu na zajęcia w tych
dniach.
Lepiej jest z Katowic. Wylot jest w sobotę o 7:00. Niestety powrót jest możliwy dopiero
w poniedziałek o 9:20, czyli dodatkowy dzień urlopu.
Z Poznania nie ma lotów w tych dniach :(.
Gdańsk (GDN) →Sztokholm Skavsta (NYO)
W6 1731 2015-10-02 Wylot 06:00 – Przylot 07:10

Sztokholm Skavsta (NYO) →Gdańsk (GDN)
W6 1734 2015-10-04 Wylot 21:40 – Przylot 22:45

Mamy całą noc z piątku na sobotę na dotarcie do lotniska i z niedzieli na poniedziałek na powrót,
czyli wyjazd kosztuje 1 dzień z urlopu. Oczywiście istnieje możliwość innego, wcześniejszego
dojazdu i późniejszego powrotu.
W związku z tym ogólny plan jest następujący:
Szacunkowe koszty przy locie z Gdańska
DATA

1 SEK = 0,45 PLN
Wariant Gdańsk
Warszaw a km

czwartek, 01 październik 2015
piątek, 02 październik 2015

czas
jazdy strat

stop

Dojazd do Portu Lotniczego w
Gdańsku

365 04:08 00:00 04:08

Wizzair Gdańsk – Skavsta

01:10 06:00 07:10

Bus z lotniska

01:00 07:30 08:30

koszt
liczba
koszt/
[zł] parking os. Bagaż os:

63
675

16

225

Wypożyczenie sprzętu (Kajaki, w iosła, kamizelki)

Stuga
Jurta

Noclegi

śniadania
Obiady

niedziela, 04 październik 2015
poniedziałek, 05 październik 2015

102
42,2

Bus na lotnisko

01:00 19:30 20:30

Wizzair Skavsta – Gdańsk

01:05 21:40 22:45

Pow rót do domu

365 04:08 00:00 04:08

900
22,5

nocy
2
2

33,8
31,5

dni
2
3

675

16

120
45

67,5
94,5
16
63

42,2
163

Razem: 781 zł
1 dzień urlopu

Ze śniadań możemy zrezygnować, ale obiady bym zostawił.
Aktualna lista chętnych znajduje się pod adresem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKrmrh_ukaegfqGXOT3k3cfCx4SCI33fA2Js3snHK4A/edit?usp=sharing

UWAGA: Ostatecznym potwierdzeniem udziału jest zakup biletu.
Proszę odnotować to na liście
Ogólne informacje na temat Polskiej Bazy Kajakowej są na stronie: www.skanpol.com

