
Yacht Klub Polonia Skandynawia

Malmö den 2 februari 2021

Hej!
Vintern är här,  men vi planerar redan för sommaren.
Förra säsongen fick vi ställa in Polen eskadern pga pandemin, men
kommande sommar skall vi ut igen (hoppas vi i alla fall).
För ett tag sedan har vi presenterat eskadern till Darlowo - Erik av Pommern
födelsestad och även platsen där han är begraven.

Eskadern är alltså präglad av denne färgstarka person, men det planeras
också andra attraktioner. Som vanligt blir det mycket av det musikaliska,
gastronomiska och sportiga.
Vi befinner oss i planeringsstadiet och vill gärna att ni skickar eventuella
förslag och intresseanmälan till oss.
Vi har fortfarande pandemin som kan omkullkasta hela planeringen, men låt
oss vara optimistiska, fram till sommaren är vi nyvaccinerade och båtarna
nyoljade, med frisk humör och starka nävar seglar vi in i framtiden, för att
uppleva historiens drag.
Om allting blir som vi hoppas på,  startar eskadern i Falsterbokanalen den 11
juli, vi sätter kurs mot Ystad, den 12 seglar vi till Nexö, för att dagen därpå
stäva mot Darlowo. Vi är som vanligt beroende av vädret, men om Poseidon
och Eol vill, kommer vi till Polen på kvällen den 13 juli.

Vi öppnar eskadern den 14. Det blir kanotpaddling, grillning, jollesegling och
mycket annat, just nu kan vi inte redovisa exakt vad som ske ska, den
informationen kommer senare. Preliminärt räknar vi med 3 dagars vistelse i
Darlowo.
Kostnaden för eskadern kommer att ligga runt 650 kr/pers. I priset ingår
hamnavgifter i Darlowo samt eventuella kostnader för kanothajk grill osv.
Skicka gärna intresseanmälan till: henryk.grynfeld@telia.com skriv gärna
hur stor är båten och antal personer i besättningen. Det kommer att underlätta
bokning av kajplatser.
MVH Henryk Grynfeld klubbens sekreterare
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