Jachtem żaglowym z Chorwacji do Wenecji
kilka porad praktycznych
Na podstawie rejsu::
Termin: 14-21.04.2018
Trasa: Seget k. Trogiru – Pula – Wenecja – Umag – Komiza – Seget k. Trogiru
Jacht: Jeanneau 64 (20,1m dł)
Opisywane miejsca zostały pokazane na mapce tutaj: https://bit.ly/2lc5Hfo
Przy przepływaniu z Chorwacji do Wenecji należy dokonać odprawy celno-paszportowej. Najbliższe
Wenecji chorwackie Porty wejścia/wyjścia (ang. port of call) znajdują się w: Puli (tu zrobiliśmy odprawę do
Wenecji) i w Umag - najbardziej na północ wysunięty port Chorwacji (tu zrobiliśmy odprawę po powrocie z
Wenecji). Ponoć odprawy można jeszcze dokonać w Rovnij i Poreć, ale tego nie sprawdziliśmy.
Chorwackie posterunki policji, czynne są całą dobę, natomiast kapitanaty, gdzie udajemy się w drugiej
kolejności, pracują w porze dziennej. Teoretycznie w kapitanat Puli również dostępy jest non-stop, ale w
praktyce na posterunku policji poproszono nas, aby przed godz. 07:00 rano nie chodzić do kapitanatu.
Załoga nie musi być obecna podczas odpraw zarówno w Chorwacji jak i w Wenecji. Robi to skipper
posiadając sobie listę i dokumenty załogi (dowód osobisty lub paszport) oraz dokumenty jachtu. Żadne
opłaty nie są pobierane.
Wejście do laguny w Wenecji i dalej tor wodny są bardzo dobrze oznakowane. W samej lagunie ruch na
wodzie jest bardzo duży. Do zatrzymania sią jachtem polecam marnię Santa Elena
(www.marinasantelena.com/en/) Za postój zapłaciliśmy tu 110 EUR.
Do placu Świętego Marka jest stąd na piechotę 30-40 minut, ale można również skorzystać z vaporetto
(tramwaj wody) wsiadając na przystanku St. Elena. Ponieważ droga wzdłuż wybrzeża jest bardzo
atrakcyjna, polecam pójść pieszo na zwiedzanie i ew. wrócić tramwajem. Bilety na vaporetto (polecam
dobowe przy intensywnym pływaniu) można nabyć w recepcji mariny.
Z mariną Santa Elena graniczy od północy inna starsza marina, ale jej głębokość jest zbyt mała dla jachtów z
większym zanurzeniem. Kiedyś również zacumowałem jachtem Elan 514 Impression w małej marinie przy
Faro San Giorgio Maggiore (tylko jeden przystanek vaporetto do Placu Świętego Marka). Jest to raczej
marina dla rezydentów z bardzo małą ilością miejsca.
Aby dokonać formalności celno-paszportowych, należy udać się do posterunku policji (już nie do
kapitanatu), który znajduje się po przeciwnej stronie Wenecji. Z mariny St. Elena najlepiej dostać się tam
vaporetto wsiadając na przystanku St. Elana i wysiadając po około 0,5h na przystanku Piazza le Roma (S.
Andrea) „B”.
Drogę powrotną do mariny St. Helena można uatrakcyjnić sobie wsiadając do vaporetto na przystanku
Piazza le Roma (S. Chiarra) „F” i przepłynąć całym Grande Canale „odbijając się” często pomiędzy
przystankami po przeciwnych brzegach.
Potencjalną alternatywą do na dokonanie odprawy w Wenecji jest bliższe podpłynięcie jachtem do
posterunku policji. Można bowiem próbować tymczasowo zacumować jacht przy pobliskim terminalu
promowym (sprawdzone przez innych w praktyce) i dalej już pójść pieszo do policji. Nawet jeżeli nie
skorzystalibyście z tej opcji, to i tak polecam przepłynięcie się na tej trasie jachtem ze względów
widokowych po drodze (m.in. blisko pod Plac Świętego Marka, ale już nie do Gradne Canale).
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