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Co zabrać na turystyczny rejs żeglarski 

czyli niezbędnik (nie wszystko) dla początkującego żeglarza  
na jachcie czarterowym (raczej) na ciepłych morzach 

 
 

Ubiór: 
1. Spodnie i kurtka od deszczu i wiatru (niekoniecznie profesjonalny sztormiak) 
2. Czapka od słońca (z daszkiem, dobrze jakby zakrywała uszy) i cieplejsza w razie załamania pogody 
3. Koszulki T-shirt, polo (mniej), krótkie spodenki, piżama lub osobne spodenki, koszulka do spania  
4. Okulary przeciwsłoneczne 
5. Przewiewne, jasne długie spodnie i bluza/koszula z długim rękawem do ochrony przed słońcem 

(dotyczy głównie sezonu wakacyjnego) 
6. Buty zamknięte, crocs’y lub sandały na płaskiej, miękkiej, jasnej podeszwie do chodzenia po 

pokładzie jachtu podczas żeglugi (ciemna, szczególnie czarna podeszwa, może brudzić pokład) 
7. Klapki pod prysznic na brzegu 
8. Buty do kąpieli chroniące przed skaleczeniami, jeżowcami (opcjonalnie) 
9. Sandały lub obuwie sportowe do poruszania się po lądzie 
10. Ewentualnie bardziej „wyjściowy”, aczkolwiek luźny strój do restauracji (dla Panów długie spodnie 

typu jeans, koszulka polo jest w sam raz) 
11. Krem z filtrem przeciwsłonecznym, pomadka do ust (nie dla urody, a do ochrony przed wiatrem) 
12. Polar/ softshell/ windstoper 
13. Rękawice żeglarskie do szotów, mooringów (opcjonalnie) 
14. Ręcznik (o ile armator nie zapewnia), kosmetyki, stopery do uszu (na chrapiących sąsiadów i 

imprezy, w których nie uczestniczymy), chusteczki higieniczne, leki przyjmowane na stałe (proszę o 
tym powiedzieć skipperowi) 

15. Coś do czytania, przewodniki 
16. Gumy do żucia, lekarstwa zmniejszające dolegliwości związane z chorobą morską,  
17. Muzyka na CD, USB 
18. Mały plecak na wędrówki turystyczne i po zakupy 
19. Dokumenty: paszport, prawo jazdy (czasami można wypożyczyć coś), inne uprawnienia (żeglarskie, 

nurkowe inne) – jak będzie okazja wykorzystać 
 
Inne, mniej typowe, opcjonalne: 

20. Sprzęt do nurkowania ABC: maska/okularki, rurka, płetwy – czasami Czarterodawca oferuje, ale nie 
każdy lubi używać czyjegoś sprzętu 

21. Spinacze na bieliznę, ręczniki. Uwaga – zardzewiałe relingi brudzą ubrania 
22. Przetwornica napięcia stałego (12V)  na zmienne (220V) małej mocy (max 300W) do ładowania 

urządzeń elektronicznych (np. telefon komórkowy, laptop). Takie urządzenie nie zawsze jest 
standardem na jachcie, a bez generatora lub podłączenia do sieci energetycznej z brzegu, bywa 
jedyną alternatywą zapewniającą napięcie zmienne 220V – jedno na jacht 

23. Ładowarki na 12V podłączane do zapalniczki samochodowej 
24. Przedłużacz elektryczny z rozgałęziaczem. Zwykle brakuje gniazdek elektrycznych na jachcie – jeden 

na jacht 
25. Mała latarka, zapalniczka lub zapałki 
26. Turystyczne oświetlenie kokpitu na 12V z długim kablem lub przedłużaczem (nie zawsze jest 

gniazdo „zapalniczka” 12V w kokpicie) – czasami jest na wyposażeniu jachtu. Alternatywą są 
świeczki – jedno na jacht 
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Warto mieć na jachcie (poprosić czarterodawcę lub kupić na miejscu): 
1. Długie zapałki albo zapalniczka do zapalania kuchenki gazowej 
2. Ścierki do naczyń, kuchenne ręczniki jednorazowe 
3. Szmata do podłogi, gąbka do mycia naczyń, ścierki kuchenne 
4. Wiadro i twarda szczotka do mycia z długim trzonkiem 
5. Zmiotka i szufelka 
6. Płyn do mycia naczyń, dezynfekcji i odświeżacz do WC 
7. Duże worki śmieciowe 35l, średnie worki (reklamówki) do WC (papier nie jest wrzucany do WC) 

oraz małe spożywcze + na ew. chorobę morską dla potrzebujących 
8. Aparat fotograficzny, kamera (na jachcie świetnie sprawdza się GoPro z możliwością filmowania pod 

wodą) 
9. Papier toaletowy 
10. Worki do lodu dla potrzebujących 

 
Raczej nie zabierać: 

1. Sztywne walizki, plecaki ze stelażem ze względu na ograniczoną przestrzeń bagażową na jachcie 
2. Śpiworów w przypadku prognoz ciepłej pogody (przezorniejsi i tak zabierają). Na jachtach jest 

pościel z poszewkami. 
 
 
 

 


