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                               Przygoda Kulinarna 
                                     w Chorwacji 

 

Zapraszamy Państwa na nieśpieszną, kulinarną podróż morską po chorwackich winnicach, fermach ostryg, urokliwych 

zatoczkach, miejscach pełnych smaków i zapachów słonecznej, ciepłej Chorwacji.  

Odbędą ją Państwo w wybranym przez siebie gronie, na pokładzie katamaranu żaglowego Lagoon 450 o nazwie 

"Malvasia Blanca", prowadzonego przez profesjonalnego skippera, a Wasze podniebienia rozpieszczać będą 

doświadczeni kucharze. Oferta realizowana jest na indywidulane zamówienie, w którym jacht wraz z obsługą pozostaje 

w całości wyłącznie do Państwa dyspozycji. Dla wygody sugerujemy ograniczyć liczbę gości do maksymalnie 8 osób na 

pokładzie.  

 

Podczas naszej Przygody Kulinarnej: 

- delektując się nie tylko potrawami, ale i bliskością śródziemnomorskiej przyrody, odpoczniesz od zgiełku cywilizacji; 

- już od pierwszych godzin na naszym pokładzie będziesz chłonąć wakacyjną atmosferę relaksu, ze stosownie 

wyważoną nutą poszanowania Twojej prywatności; 

- będziesz testował i degustował wina w różnych konfiguracjach tematycznych (degustacje pionowe i poziome); 

- poprzez bezpośredni kontakt z naszymi, pochłoniętymi pasją kucharzami, o ile zechcesz, nie tylko podejrzysz,  

ale i nieskrępowanie podyskutujesz o technikach i metodach przyrządzania dań (w tym gotowania próżniowego  

„sous vide”), parowania win z potrawami, budowania jadłospisu o niskim indeksie glikemicznym lub w oparciu  

o produkty bezglutenowe; 

- na dłużej połkniesz bakcyla spędzania wakacji pod żaglami na całym Świecie, a może nawet sam zostaniesz 

żeglarzem. Nasz profesjonalny skipper chętnie wprowadzi Cię w arkana sztuki morskiej. 

 

Przygoda Kulinarna realizowana jest w naszej autorskiej koncepcji „kuchni prostej jak żeglarskie życie”.  

 

W sprawie szczegółów skontaktuj się z:  

Tomasz Bednarczyk 

tel. +48 660 771 444 

e-mail: tomasz.bednarczyk@pro-skippers.com 
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Terminy i ceny 2022 

Jeden tydzień (niedziela-niedziela lub sobota-sobota) 

czerwiec, wrzesień – 15 500 EUR 

lipiec – 16 500 EUR  

sierpień – 17 000 EUR 

Inne terminy, jachty, skład obsługi, długość trwania, miejsce realizacji do indywidulnej wyceny. 

 

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia 

Chorwacja. Dokładna lokalizacja ustalana na indywidulane zamówienie klienta (np. blisko lotniska). 

 

Jacht 

Katamaran żaglowy Lagoon 450 „Malvasia Blanca” (2015) 

 

Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych gości jedynie skipper przebywa non-stop na pokładzie „Malvasia Blanca”, 

zajmując osobną kabinę. Pozostała obsługa Państwa imprezy (do dwóch kucharzy i ewentualnie osoby wspierające) 

żegluje równolegle na osobnym jachcie technicznym – zwykle jest to Elan 50 Impression „Reaper” (2018). 

 

Trasa 

Ze względu na walory estetyczne, zapewnienie prywatności i kontakt z przyrodą, w oparciu o nasze doświadczenie, 

Państwa wyjątkową podróż sugerujemy poprowadzić po najpiękniejszych zakątkach środkowej Dalmacji, z noclegami 

w większości w odosobnionych zatokach, pomiędzy Sibenikiem i Zadarem. Na Państwa życzenie, a także mając na 

uwadze warunki pogodowe, elastycznie modyfikujemy naszą trasę. 

 

Cena "All inclusive" dla max 8 gości zawiera: 

- jacht z obsługą (minimum skipper + kucharz) 

- pełne wyżywienie na jachcie wraz z alkoholami 

- pakiet jachtowy: sprzątanie po rejsie, podatek turystyczny, ubezpieczenie kaucji (goście nie zostawiają kaucji) 

- paliwo i opłaty za postoje 

- ubezpieczenie turystyczne  

 

Opłaty indywidualne: 

- transport do i z miejsca rozpoczęcia Przygody 

 

Wszelkie szczegóły wyjazdowe przekazujemy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Przygody. 
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                            Katamaran żaglowy 
                 Lagoon 450 (2015), „Malvasia Blanca” 

 
Katamaran żaglowy Lagoon 450 "Malvasia Blanca" znakomicie sprawdza się podczas rejsów wakacyjnych  
z przyjaciółmi lub rodzin z dziećmi. Jacht wyposażony jest w cztery obszerne, 2-osobowe kabiny z osobnymi 
łazienkami. Świetnym miejscem do wypoczynku jest górny pokład z funkcjonalną strefą dla sternika, kanapą oraz 
dużym materacem do opalania. Oprócz siatek rozwieszonych pomiędzy kadłubami, na dziobie znajduje się również 
wygodna kanapa do relaksu z książką lub do kąpieli słonecznych.  
 
W salonie zainstalowaliśmy telewizor z DVD oraz głośniki marki "Bose" (dodatkowe znajdują się na zewnątrz).  
Szeroki kokpit z kanapami i leżanką to miejsce, w którym z pewnością spędzicie Państwo miło niejeden wieczór 
podczas postojów w marinach czy na kotwicowiskach. W salonie znajduje się również praktyczny aneks kuchenny. 
 
 
1. W skrócie 
 

Model: Lagoon 450 F 
Rok produkcji: 2015 (w 2021 odnowiony)  
Kabin 2-os.: 4 
Kabin 1-os.: 1 (skipperska) 
Łazienek: 4 
Rejestracja: 11 osób 
 

Doposażony ponadstandardowo w: 
- generator prądowy i inwerter (zasilanie z gniazdek elektrycznych) 
- klimatyzację z funkcją ogrzewania 
- odsalarkę, wytwarzającą wodę na bieżące potrzeby gości 
- pralkę automatyczną 
- oświetlenie LED pod bimini 
- silnik zaburtowy do pontonu ze sztywnym dnem o mocy 20 KM 
- 2021: nowe żagle, bimini, zasłony w kokpicie 

 
 
2. Wybrane wyposażenie aneksu kuchennego 
 

Standardowe: 
- kuchnia gazowa 
- piekarnik gazowy 
- pełna zastawa stołowa 
 
 

Ponadstandardowe: 
- kuchnia indukcyjna Gferrari 
- grill elektryczny Tefal 
- kuchnia mikrofalowa LG 
- opiekacz elektryczny Severin 
- ekspres do kawy Krups (do mielenia kawy ziarnistej) 
- czajnik elektryczny 
- cyrkulator SilverCrest (+ zgrzewarka do toreb SilverCrest) 
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                                      Obsługa  
                           skippersko-kulinarna 
                     

Z przyjemnością i jednocześnie dumą prezentujemy nasz sprawdzony w morskim boju skippersko-kucharski team. 

Jesteśmy przekonani, że sprosta on Państwa wakacyjnym oczekiwaniom. 

 
SKIPPER - Tomasz Bednarczyk  
 

Profesjonalny żeglarz, kapitan jachtowy i motorowodny, instruktor żeglarstwa, 
Prezes Pro-Skippers Group Sp. z o.o. 
Bez nałogów, bezkonfliktowy, tolerancyjny, z poczuciem humoru i dystansem. 
Żonaty, ojciec Bartka od marca 2010 r. Przeszło 30-letnie doświadczenie na 
niezliczonych różnorodnych akwenach, w tym na morzach: Bałtyckim, 
Północnym, Śródziemnym, Karaibskim, Andamańskim i Trzech Oceanów. 
Specjalista od żeglowania na katamaranach. Do końca 2021 r. dwukrotnie 
przepłynął pod żaglami Atlantyk z Kanarów na Karaiby.  

 
CHEF  - Tomasz Kunstler  
 

Wspólnik i V-ce Prezes Zarządu Pro-Skippers Group Sp. z o.o. 
Przedsiębiorca, inwestor, właściciel sieci restauracji i winiarni. 
Zawodowo współzałożyciel łańcucha hotelowego Górskie Resorty, do którego 
należą m.in. Osada Śnieżka, Blue Mountain Resort, Green Mountain Resort, 
Silver, Mountain Resort. 
Prywatnie pasjonat żeglarstwa (jachtowy sternik morski), dobrej kuchni  
i enologii. Jako Captain Cook „chefuje” w kambuzie.  
 

 
KUCHARZ - Jarosław Uściński 
 

Zawodowy kucharz i restaurator. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szefów Kuchni i Cukierni, menadżer Reprezentacji Polski Kucharzy 
Profesjonalnych, wielbiciel i mistrz BBQ, członek drużyny BBQ Kings Polska z 
którą zdobył wicemistrzostwo świata. Jego pasją jest szeroko pojęty smak, 
jedzenie, produkty i zabawa nimi w eksperymentowanie, w którym "Gość 
zderza się z kuchnią". Szefował m.in. kuchni Marconi w hotelu Bristol oraz 
restauracjach: 99, MOONSFERA oraz OLKUSKA7 (obecny właściciel dwóch 
ostatnich). Wszystkie zlokalizowane w Warszawie. Gotował dla: Tiny Turner, 
Bruce`a Willis`a, koronowanych głów Świata, Prezydenta RP i jego Gości, a 
także najlepszych polskich sportowców. 

 
KUCHARZ – Artur Musztyfaga 

Gotowanie to nie tylko jego zawód, ale pasja i sposób na życie. Inspiracje do 
swoich dań czerpie z podróży i wymiany doświadczeń z kolegami z branży. 
Według niego kreatywny kucharz ugotuje super danie nie mając magazynu 
pełnego produktów. Ponad 30 lat doświadczenia w gastronomii. Doradca 
kulinarny w firmie Chefs CULINAR. Oprócz dań restauracyjnych, jego 
„konikiem” jest BBQ i grill, gdzie pokazuje pełnię swoich umiejętności. Wśród 
największych osiągnięć zawodowych wymienia srebrny medal Mistrzostw 
Europy w BBQ oraz 10-krotne reprezentowanie Polski na World BBQ Jack 
Daniels w USA. Gotował dla księcia Andrzeja i prezydentów Grupy 
Wyszehradzkiej. 
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                                     Menu 

 

Obraz wart tysiąc słów, czyli przykłady tego, co serwowaliśmy podczas naszych Kulinarnych Przygód pod żaglami. 
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                      Kuchnia prosta jak żeglarskie życie 

Rok 2019 był dla mnie i Pro-Skippers przełomowy, jeżeli chodzi o temat gotowania na jachcie. Wtedy to właśnie 

zaczęliśmy żeglować razem z moim wspólnikiem – Tomaszem Kunstlerem. Wiedziałem wprawdzie, że jest założycielem 

kilku hoteli, restauracji i winiarni, ale nie byłem do końca świadom, że wszystkie biznesy spaja swoją  pasją do 

gotowania. Przekonałem się o tym dość szybko w Chorwacji, kiedy na naszym „Reaperze” (Elan 50 Impression), 

a potem jeszcze intensywniej na doposażonej kuchennie „Malvasia Blanca” (katamaran Lagoon 450), na stole pojawiły 

się wspaniałości, o których wcześniej nie słyszałem, choć ochoczo i ze smakiem je degustowałem (aby nie powiedzieć, 

że bez opamiętania pochłaniałem). Zresztą nie tylko ja, bo zarówno nasze rodziny, jak i wielu wspólnych znajomych, 

bawiło z nami nie raz przy godnie zastawionych, żeglarskich stołach.  

Prostota tomkowego „gotowania na Jadranie”, choć wychodzi szerzej i czerpie inspiracje z całego Morza Śródziemnego 

(a i na Karaibach także zdarzało nam się kulinarnie żeglować), produktowo oparta jest zwykle na tym, co natura 

świeżego dookoła podsuwa: a to figi rwane z drzew prosto z wody, a to rozmaryn na zboczu wyspy, a to w końcu ryby 

i owoce morza – jak nie z jachtowej wędki, to od rybaka lub bezpośrednio z targu, wraz z okolicznymi owocami 

i warzywami na jacht przyniesione. Tam nigdy nie brakuje również bukietu świeżych, często nieoczywistych dla mnie 

ziół. Słowem: „Mare Monti”, czyli połączenie kuchni bogatej w dary morza i ziemi. A wszystko to pieczołowicie 

sparowane (choć nie tylko na parze przyrządzane), głównie z lokalnymi napitkami, w tym przede wszystkim winami. 

Wspomniana tu nieoczywistość objawia się często łamaniem stereotypów, a co za tym idzie smaków i podniebień. 

Choć finalnie nie może być jednak skomplikowane i czasochłonne, bo przecież na oczach nienasyconych gości, 

w jachtowej kuchni i od podstaw jest „przy-”, a nie „przegotowywane”. 

Trzymając się obranego kursu i prostoty żywienia, w kolejnym kroku rozwoju, od 2021 roku z sukcesem realizujemy 

naszą autorską „Przygodę kulinarną” pod żaglami „Malvasia Blanca” w Chorwacji. Do udziału w tym projekcie 

zaprosiliśmy dodatkowo Jarosława Uścińskiego i Artura Musztyfagę – zawodowych kucharzy, uznanych w Polsce i za 

granicą. Wraz z od początku kreatywnie szefującym Tomaszem Kunstlerem, stworzyli proste, acz smakowite fine 

diningowe trio, które trudno jest oderwać zarówno od jachtowego kambuzowania, jak i od snucia kulinarnych 

opowieści.  

A owo żeglarskie życie w takim towarzystwie i w takich okolicznościach przyrody skomplikowane przecież być nie może. 

Smacznego! 

kpt. Tomasz Bednarczyk i Kulinarne Trio 

 
 


