Segla din dröm och lär dig mer på vägen
Du mönstrar på en stor och säker
segelbåt med positiva människor som
vill uppleva och dela med sig. Dels av
sig själva, dels av sina erfarenheter.
Alla hjälps åt med alla sysslor ombord,
såväl segling som planering, matlagning och annat.

V

arje dag har vi ett skeppsråd där
vi går igenom dagens händelser. Vår
mycket erfarna besättning väger alltid
in hur personerna ombord mår och hur hög
kunskapsnivån är. Seglingen ska vara njutbar
och säker. Både seglare och icke så vana seglare ska alltid trivas på båten. Inte sällan får
du också nya båtvänner för livet.
Vi har äventyrsseglat i trettio år och har ett
brett utbud på fina seglatser. Du kan segla
lugnt i Kroatiens kristallklara vatten, den
ultimata utmaningen med Atlantseglingar,
spännande regattor eller mäktiga naturupplevelser på Grönland.
Västindien är för den som vill ha fin segling, snälla människor och vackra stjärnhimlar. Skottland passar den som vill kombinera
segling med sitt whiskeyintresse. Vill du
kombinera med andra aktiviteter, finns t.ex.
äventyrsseglingen ’Sail & Ski’ i Norge. Du
kan segla en eller flera etapper.
Våra flaggskepp är ’Celeste’, en Farr 65 fot
havs- och kappseglare samt ’Pitanga’, en ny
lyxig Oyster 745 och vinnare av Best Luxury
Cruiser of The World 2017.

Flaggskeppet S/Y Celeste of Solent
Celeste är en kompetent havs- och kappseglare med all tänkbar säkerhetsutrustning

ombord. Hon är registrerad med högsta
säkerhetsklassning och godkänd av Maritime
Coastguard Agency för sexton personer vid
oceansegling. I början av maj lägger Celeste
loss från Långedrag med kurs västerut mot
Skottland, Caledonian Canal samt Hebriderna och Orkneyöarna. En magisk seglats.

Flaggskeppet Pitanga
Båten är en Oyster 745 och är levererad 2018
och förlängd till 77 fot. Varvet betraktas allmänt som en av världens ledande båtleverantörer och hon erbjuder all tänkbar komfort
och är byggd med spets på performance. Vi

kan ha sju personer ombord plus besättning.
Det är helt unikt att kunna erbjuda ”vanliga”
seglare plats på en sådan här båt. I februari
och mars är hon i Västindien. Senare under
våren korsar hon Atlanten och seglar regattor.
En chans att mönstra på en dröm.

Äventyrsseglingar
4 Vi bemannar båten professionellt och sätter alltid säkerhet först.
4 Vi vill ge er äventyr i form av fantastiska
naturupplevelser.
4 Vi ser att detta är det bästa sättet att utvecklas inom segling.
n

Om Sjösportskolan
Swedish Maritime Academy
4 Vi erbjuder både fritids- och yrkeskurser
samt äventyrsseglingar. Utöver det har vi
båtar, bemanning samt eget kursmaterial. Vi ger möjligheten att gå hela vägen
från novis till yrkesskeppare med mycket
praktik. Är du intresserad av att hyra båt
utomlands, så utfärdar vi även s.k. ICCcertifikat. Vi hoppas kunna träffa dig som
vill ha mer upplevelser på sjön.

På Båtmässan i Göteborg
4 Information och inspiration – välkommen
till monter C01:35.
www.sjosportskolan.se

