Pet dni jadranja in učenja jadranja, jutra in večeri na terasi ob morju, dobra družba, dobra hrana, kakšen sprehod ali vzpon
na katerega od okoliških vrhov…
Kornati so s svojo lepoto in premnogimi otoki ter zalivi idealen kraj. Čas se ustavi, vse doživljamo bolj pristno.
Tudi če ste že jadrali skozi Kornate in tudi prespali, bodo imela doživetja čisto novo dimenzijo.

Kornatsko otočje je skupina približno 150 otokov in otočkov
razprostrtih na komaj 35 kilometrov dolgem področju.
89 od teh otokov spada pod Nacionalni park Kornati.
Na tem mirnem in odmaknjenem prostoru najdemo tudi nekaj
vasic in zalivov z malo hišami. Kornati so z redkimi izjemami
naseljeni le poleti. Izven sezone srečamo le lastnike hiš, ki
večinoma prihajajo z Murtra in tu skrbijo za oljke ali pridejo na
nekajdnevni ribolov.
Otočje predstavlja odličen jadralni »poligon«. Tudi v močnejših
vetrovih lahko jadramo skriti pred večjimi valovi odprtega morja.

Na jadralnem taboru, bomo združili učenje jadranja in pravo aktivno užitkarsko jadranje.
Vsak dan bo nekaj teorije in veliko praktičnih vaj, da bomo čim bolj razumeli ta kompleksen šport in postali čim bolj domači z
jadrnico, morjem in vetrom.
Popoldneve bomo uživali v jadranju med kornatskimi otoki, se morda ustavili za plavanje ali pa kavo ali pivo v kakšni od
gostilnic v bližnjih zalivih. Dneve si bomo popestrili tudi s kakšno regato. Po želji bo lahko tudi več regat..
Jadranje bo potekalo na jadrnicah Seascape 18, s katerimi so jadralni užitki večji kot pri potovalnih jadrnicah in smo v še
tesnejšem stiku z morjem in vetrom.
Spremljal vas bo inštruktor na čolnu, ki vam bo svetoval, vas učil, opozarjal na napake in skrbel za varnost.

HIŠA
V zalivu Šipnate, enem najlepših in najmirnejših zalivov na otoku Kornat, se nahaja naša baza: hiša Risanka, kot sta jo
poimenovala naša gostitelja Vid in Ira.
Hiša s prijetno teraso se nahaja tik ob morju. Terasa je naša jedilnica, učilnica in prijeten prostor za jutranjo kavo in večerno
razpravo ob kozarcu vina.
Takoj pod hišo je pomol, kjer se »pasejo« naši Seascapi.
Ker smo v precej odmaknjenem kraju, so vse sodobnemu človeku logične dobrine v omejenih količinah.
Kornati niso elektrificirani in nimajo vodovoda. Tako vodo podari dež in elektriko sončne celice ter generator.
Kornatske hiše ne ponujajo polnega udobja. A za osnovne potrebe bo poskrbljeno.
Na voljo je tuš, 220V elektrika v času delovanja generatorja, filtrirana voda za pitje…
NASTANITEV
Spanje je možno v tri ali štiri posteljnih sobah, na jadrnicah ali v šotoru v malem oljčnem nasadu ob hiši.
HRANA
Naš gostitelj, poznan po svoji pristni kuhinji, bo skrbel za zajtrke in večerje. Riba in hobotnice bodo nalovili gostitelj in lokalni
ribiči, zelenjava je večinoma z Dugega otoka.

Dolžina: 5,50 m; Širina: 2,37 m; Ugrez: 1,50 m (spuščena kobilica) / 0,15
m (dvignjeni kobilica in krmili)
Površina jader: Glavno jadro: 14,5 m²; Prednje jadro: 8,5 m²; Gennaker:
35 m²
Koncept jadrnice Seascape 18, evropske jadrnice leta 2010, je sodoben,
za rekreacijsko jadrnico celo avantgarden.
Gre za simpatično, občutljivo in hitro jadrnico. Odlikujejo jo široka
krma, dva lista krmila in odlična uravnoteženost.
Čeprav športno naravnana, zna odpuščati napake in tako tudi manj
veščemu jadralcu nudi obilo užitkov in vznemirljivega jadranja.
Več o jadrnici lahko najdete na:
www.thinkseascape.com/us/en/seascape-18/

Č
ob 08:30 zajtrk … teorija … jadranje s pavzo in malico
ob 18:30 zaključek jadranja in večerja

Osnovno, dobrodošle so vsaj minimalne izkušnje jadranja z
spinakrom ali gennakrom.

Tabor organizira šola jadranja PORTA, v sodelovanju s hišo Risanka v zalivu Šipnate.
Porta ima sicer bazo v Izoli na jadrnicah JOD 35 in Seascape 18. Z izkušenimi inštruktorji in po premišljenih programih. Izvajajo
tečaje in jadranja, kjer lahko osvojite od osnovnega do odprtomorskega znanja jadranja in pomorskih veščin.

