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   Flotylla katamaranów 
„Śladami Tomka z Karaibów” 

11-16 stycznia 2020, Martynika - Grenada 

 
HARMONOGRAM IMPREZY: 
 

11.01.2020, Le Marin (Martynika) 
Przylot na Martynikę w godzinach wieczornych. Transfer busem do mariny. Zakwaterowanie na jachtach. Spotkanie 
organizacyjne przy kolacji. 
 
12.01.2020, niedziela, Le Marin (Martynika) - Rodney Bay (St. Lucia) 
Przejęcie jachtów, zaprowiantowanie i około południa wypłynięcie z Martyniki. Postój na kotwicy lub w marinie. Po 
południu: spacer po wsi Gros Islet i Parku przy Pigeon Island.  
 
13.01.2020, poniedziałek, St. Lucia: Rodney Bay - Marigot Bay - Soufriere 
Dla chętnych poranna, szalona jazda na skuterach wodnych po zatoce Rodney Bay. Kąpiel i lunch w Marigot Bay, 
zachód słońca na morzu i nocne wejście do Soufriere. Bostój na boi. 
 
14.01.2020, wtorek, St. Lucia: Soufriere - Sugar Beach Resort 
Zakupy na targu (w tym świeże ryby). Wycieczka do wulkanu i ogrodu botanicznego Diamond Falls Botanical 
Gardens, a dla chętnych alternatywnie wejście na Petit Piton (wyjście wcześnie rano). Lunch w Soufriere i 
popołudniowe przemieszczenie się na boję przy Sugar Beach Resort. Spacer plażą. Zachód słońca na kotwicowisku i 
kolacja w restauracji hotelowej. Postój na boi. 
 
15.01.2020, środa, Sugar Beach Resort (St. Lucia) - Chateaubelair (St. Vincent) - Wallilabou (St. Vincent) 
Wschód słońca na morzu. Lunch i kąpiel przy Chateaubelair. Dla chętnych piesza wycieczka do pobliskiego 
wodospadu. Wieczorne wejście do Wallilabou. Oglądanie pamiątek po planie filmowym "Piraci z Karaibów" Romana 
Polańskiego, wizyta w "kultowym" barze "U Antka". Postój na kotwicy. 
 
16.01.2020, czwartek, Wallilabou (St. Vincent) - Port Elizabeth (Bequa) 
Spacer do punktu widokowego Old Fort, plażowanie, lunch w nabrzeżnej restauracji zakup pamiątek. 
 
17.01.2020, piątek, Port Elizabeth (Bequa) - Britannia Bay (Mustique) 
Poranna kawa i lody w Embassy Bar, samochodowa wycieczka po wyspie ze zwiedzaniem posiadłości. Dla chętnych 
kąpiel w rozfalowanej Macaroni Beach. Lunch w kultowym Basil's Bar oraz dłuższy spacer z plażowaniem obok 
kotwicowiska. Postój na boi. Kolacja i możliwa muzyka na żywo w Basil's Bar. 
 
18.01.2020, sobota, Britannia Bay (Mustique) - Charlestown Bay (Canonuan) - Salt Whistle Bay (Maryeau) 
Poranne wypłynięcie, luch, kąpiel i plażowanie w Charlestown Bay (Canonuan) i popołudniowe wejście do 
"pocztówkowego' Salt Whistle Bay na wyspie Maryeau. Plażowanie, foto-spot "wyślizgana palma". Ewnetualna 
możliwość oglądania windsurferów na nawietrznej plaży. Wieczorny spacer do kościoła katolickiego (Church of the 
Immaculate Conception) w widokiem na Tobago Cays, drink w rastafańskim Bob Robert Bar i kolacja z owoców 
morza w lokalnym barze na nabrzeżu. Postój na boi lub kotwicy. 
 
19.01.2020, niedziela, Salt Whistle Bay (Maryeau) - Tobago Cays 
Plażowanie, plażowanie, plażowanie, snorkelowanie z żółwiami, podglądanie jaszczurek, wyprawa na rafę, kolacja - 
"lobstery" u Kojaka. Postój na boi. 
 
20.01.2020, poniedziałek, Tobago Cays - Palm Island - Clifton Harbour (Union) 
Poranna kąpiel, postój (możliwy lunch) przy Palm Island Resort. Na Union spacer, oglądanie kitesurferów "w akcji", 
zakup pamiątek, targ na Union. Postój w marinie. 
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21.01.2020, wtorek, Clifton Harbour (Union) - Mopion - Sandy Island (Cirriacou) - Tyrell Bay (Cirriacou)  
Na Union dla chętnych poranna wycieczka piesza do parku SusGren w lagunie Ashon przy Frigate Island. Krótki postój 
przy photo-spot "1-daszkowym Mopion", kąpiel i eksploracje Sandy Island, "pifko" w Hillsborough przy plaży w 
"Excelcia's Butterlfy Bar". Postój na boi przy Sandy Island. Nocleg na kotwicy w pełnej żeglarskich obieżyświatów 
Tyrell Bay i kolacja w Slip Way restaurant. 
 
22.01.2020, środa, Tyrell Bay (Cirriacou) - Dragon Bay (Grenada) - St. George's (Grenada) 
Wczesnoporanne wypłynięcie z Tyrell Bay a kierunku Grenady. Lunch w Drgon's Bay i nurkowanie w pobliskim Parku 
Podwodnych Figur Molinere. Zwiedzanie St. Georges. Postój na nocleg w ekskluzywnej Port Louis Marina. 
 
23.01.2020, czwartek, St. George's - Hog Island 
Kąpiel przy Hog Island, lunch w Roger's Barefoot Beach Bar - możliwa muzyka na żywo. Nocleg na kotwicy. 
 
24.01.2020, piątek, Hog Island - Le Phare Blue 
Przedpołudniowe wpłynięcie do mariny armatora Le Phare Blue i wycieczka po Grenadzie. 
 
25.01.2020, sobota, przelot z Grenady na Martynikę 
Wczesnoporanne opuszczenie jachtów, transfer na lotnisko i poranny wylot z Grenady na Martynikę. Martynika: 
transfer do hotelu i zakwaterowanie. Lunch i odpoczynek przy basenie. 
 
26.01.2020, niedziela, wycieczka po Martynice i wylot do Paryża 
Poranne wykwaterowanie z hotelu. Wycieczka organizowana przez Słoneczna Martynika (więcej tutaj>>):  
1. Pełna zabytków stolica wyspy Fort-de-France, m.in.: Biblioteka Schoelchera, bezgłowy pomnik Józefiny oraz pełny 
tropikalnych owoców i warzyw Targ Kreolski. 
2. Ogród Balata, gdzie można obejrzeć zbiór ok. 3000 okazów tropikalnych roślin. Ciekawa aranżacja pozwala 
podziwiać zebrane okazy m.in. z zawieszonych pomiędzy drzewami linowych mostów! W ogrodzie napotkamy 
również przepiękne kolibry. 
3. Amatorów rumu zaprasza jedna z najstarszych destylarni Depaz, położona u stóp wulkanu Mont Pelé. Na miejscu 
czeka degustacja lokalnego rumu oraz możliwość jego zakupu na pamiątkę. PRZYSTANEK 
4. Saint-Pierre - historia miasta na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, które na początku XX w. zostało całkowicie 
zniszczone przez wulkan. 
5. Pożegnanie na lotnisku w Fort-de-France i wieczorny wylot z Martyniki do Paryża. 
 
Mapka: 
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=14PYwgEuRrBrk1h_sYnOr_hi0q3U 
 
Pełna oferta: 
https://pro-skippers.com/pl/rejsy/inne-akweny/flotylla-karaiby 
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