
Gotlandia 2012 
 
 
Trudno jest przewidzieć rzeczywiste warunki pogodowe na okres września 2012. De 
facto to od nich zależeć będzie trasa jaką pokonamy naszą klubową Panoramą. 
Mając to na uwadze przygotowałem dwie trasy, które do złudzenia są podobne z tą 
różnicą, iż zaczynają się w różny sposób. 
 
Trasa I. 
 

 
 
Uwzględnia przeważające wiatry zachodnie przechodzące w kierunku północnych. 
Przewidywane porty to: 
 
Wyjście z Gdyni w kierunku Olandi i portu Kalmar. Tu obowiązkowo oglądanie 
twierdzy. Następnie wyjście poprzez Kalmarsund w kierunku Gotlandii i przepięknego 
portu Visby. Wart obejrzenia jest przepiękny ogród botaniczny jak również stara 



część miasta, która to do złudzenia nasuwa nam obrazy zaczytane w baśniach 
Andersena. Dopływając do północnych rubieży Gotlandii podjąć trzeba będzie 
decyzję co dalej. Wszystko zależy od pogody a w szczególności od kierunku wiatru. 
Jeśli będą sprzyjające to popłyniemy w kierunku Tallina jeśli nie można będzie 
popłynąć do Rygi. W drodze powrotnej w zależności od czasu możliwe będzie 
odwiedzenie portów Ventsplits, Liepaja albo Kłajpeda. W szczególności ten ostatni 
jest najciekawszy i wart zobaczenia. Z Kłajpedy musimy pójść w kierunku Helu tak 
aby ominąć Rosyjskie wody terytorialne. Wizyta bez odpowiednich dokumentów 
może nie jest zbyt kosztowna ale nie daje możliwości zwiedzania okolicy. 
 
Trasa II. 
 

 
 
Właściwie tak samo jak trasa I tylko w drugą stronę. Ta trasa była by do 
zrealizowania przy przeważających wiatrach północnych. Pierwszym portem na tej 
trasie była by Kłajpeda natomiast następnym Ryga lub Tallinn. W drodze powrotnej 



zjechalibyśmy na Gotlandię a później na Olandię. Z portu Kalmar pozostał by tylko 
przeskok do Gdyni. 
 
Jeśli w załodze będą amatorzy gry w tenisa to zalecam zabranie rakiety. W Tallinnie 
są przepiękne korty tenisowe i być może będzie można z nich skorzystać. Amatorom 
rolek polecam deptak o pięknej gładkiej nawierzchni w Visby. Deptak ciągnie się 
wzdłuż morza bardzo malowniczą trasą. 
 
Wskazane jest działanie nas wszystkich w celu obejrzenia ciekawych miejsc na 
naszej trasie. Jeśli wśród załogi są osoby znające coś ciekawego co można obejrzeć 
to proszeni są o czynny udział w tworzeniu planu zwiedzania. 
 

Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w rejsie. 
Rafał Trzaska 

Kontakt do mnie: 
Rafal.Trzaska@gmail.com 
605 305 940 


