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Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται:  

 Διαμονή και πλήρης διατροφή 
στο πλοίο για 16 ημέρες.   

 Αεροπορικά εισιτήρια με επι-
στροφή (με τις πτήσεις που 
επισυνάπτονται).  

 Αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, ξεναγήσεις στα 
λιμάνια  έναρξης και τερματι-
σμού. 

 Παιχνίδια, βραβεία, πάρτυ, 
παρελάσεις  

 Εξοπλισμός ασφαλείας επί του 
πλοίου, καθώς και ενδυμασίες 
παρέλασης. 

Στα πλαίσια των αγώνων Tall Ships Baltic 2009 και του προγράμματος Youth in Ac-
tion της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Sail Training International δίνει την ευκαιρία σε 36 
νέους από 8 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα- Ιταλία- Ολλανδία- Γαλλία- Σουηδία- Φινλανδί-
α- Λιθουανία- Τσεχία) ηλικίας από 15 έως 25 ετών, να ζήσουν την περιπέτεια  συμμετέ-
χοντας στους αγώνες των μεγάλων ιστιοφόρων από τις 18 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου, 
με το πλοίο Morgenster.  Το πρόγραμμα είναι γεμάτο δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
τόσο πάνω στο πλοίο όσο και στα λιμάνια που θα επισκεφτούν.   Η διαδρομή Helsinki 
– Turku – Klaipeda αποτελεί το δεύτερο σκέλος του αγώνα. 

International Exchanges Baltic - 2009  

18 Ιουλίου — 2 Αυγούστου 
16 ημέρες μόνο 

€1440 

€710 

PIONEERS OF THE BALTIC 

Ειδική τιμή για  τους 
3 πρώτους νέους 

που θα δηλώσουν συμμετοχή 

∆εν χρειάζεται να γνωρίζεις ιστιοπλοϊα 

Ζήσε την περιπέτεια,  
απόκτησε αξέχαστες 

εμπειρίες,  
ταξίδεψε, γνώρισε, 

τόλμησε... 

Morgenster 
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Οι Ιστιοδρομίες και οι εκδηλώ-
σεις των Μεγάλων Ιστιοφόρων 

(Tall Ships Regattas & Festivals) στα 52 χρόνια της ιστο-
ρίας του θεσμού, προσελκύουν τα διασημότερα παραδο-
σιακά ιστιοφόρα πλοία όλου του κόσμου, από 32 χώρες 
κάθε ηπείρου μεγαλόπρεπα ιστιοφόρα (Tall Ships) που 
συμμετέχουν, διαπλέουν κατά την διάρκεια της ιστιοδρο-
μίας μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις ή και ωκεανούς, και 
ως εκτούτου κάθε διοργάνωση φιλοξενείται συνήθως από 
3-4 πόλεις / λιμένες διαφορετικών χωρών σε συνεργασία 
μεταξύ τους. 
Τα πλοία παραμένουν συνήθως 3-4 ημέρες σε κάθε λι-
μάνι φιλοξενίας και η παραμονή τους συνοδεύεται από 
εκδηλώσεις πολιτιστικού, ναυταθλητικού, και τουριστι-
κού χαρακτήρα που διοργανώνονται από τους φορείς 
της πόλης, ή της χώρας φιλοξενίας, με την συμμετοχή 
των πληρωμάτων τους, δηλ. 3,000-5,000 νέων κυρίως 
εκπαιδευόμενων, από κάθε γωνιά της υφηλίου. Εκτός 
από την μοναδικότητα αυτών των διάσημων ιστιοφό-
ρων, ένα άλλο στοιχείο που διακρίνει τις εκδηλώσεις των 
Τall Ships,  είναι η σημασία που δίνεται στους νέους 
ανθρώπους. 
  Προϋπόθεση συμμετοχής κάθε σκάφους στην διοργά-
νωση είναι η ύπαρξη στην σύνθεση του πληρώματος 
του, ενός προκαθορισμένου ποσοστού νέων εκπαιδευό-
μενων (ηλικίας συνήθως 15-26 ετών), είτε αυτοί έχουν 
προοπτική την ναυτική καριέρα, είτε απλά θέλουν να 
περάσουν ευχάριστα τις διακοπές τους με περιπέτεια 

και δράση.  Νέες και νέοι,  που γοητεύονται από την 
προοπτική να ζήσουν την περιπέτεια μιας πραγματικής 
θαλασσινής εμπειρίας, πάνω σε ένα μεγαλόπρεπο παρα-
δοσιακό σκαρί, να γνωρίσουν νέα μέρη και διαφορετι-
κούς πολιτισμούς και να κάνουν φιλίες με άλλους νέους 
διαφορετικής εθνικής, θρησκευτικής ή πολιτιστικής 
προέλευσης,  ενθαρρύνονται (αλλά και επιδοτούνται) να 
συμμετέχουν.   
Η διαπαιδαγώγηση και η ανάπτυξη της προσωπικότητας 
των νέων ανθρώπων, αποτελεί επιδίωξη καί βασικό κατα-
στατικό σκοπό του διεθνούς μη-κερδοσκοπικού οργανι-
σμού Sail Training International,   που είναι ο Οργανωτι-
κός φορέας των εκδηλώσεων των Tall Ships. 
Για την Sail Training International, εκπαίδευση με τα με-
γάλα Ιστιοφόρα δεν είναι απλά το πώς να μάθουν οι νεα-
ροί εκπαιδευόμενοι να κάνουν ιστιοπλοΐα.   Η  δραστηριό-
τητα αυτή σε συνάρτηση με τη διάπλευση ανοικτών θα-
λασσών χρησιμοποιείται για να αναπτύξουν και να βελ-
τιώσουν οι νέοι και νέες μια σειρά από 
αυτές που αποκαλούνται ‘δεξιότητες 
ζωής’ (life skills),  όπως την αυτο-
πεποίθηση, την κατανόηση της αξίας 
και της σημασίας της ομαδικότητας,  
των ηγετικών προσόντων, και των δια-
προσωπικών κοινωνικών ικανοτήτων /
σχέσεων με νέους διαφορετικής πολιτι-
σμικής προέλευσης.  Λόγοι για τους ο-
ποίους η Sail Training International προ-
τάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης το 2007. 

Προγράμματα ιστιοναυτικής εκπαίδευσης για νέους 

Αναχώρηση στις 18 Ιουλίου για Helsinki (Finland) .  Επιβίβαση στo πλοίο. Αναχώρηση στις 19 Ιουλίου για 
το Turku (Finland), σε ρυθμούς κρουαζιέρας, με στάση στο Mariehamm (Sweden) και αλλού.  Το αγωνι-
στικό μέρος θα είναι από το Turku προς την Klaipeda (Lithuania), απ’ όπου και θα γίνει η επιστροφή 
στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου.  Καθ’ όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν δραστηριότητες, παιχνίδια, βρα-
βεία, ξεναγήσεις και παρελάσεις στα λιμάνια .  Το άρτια εκπαιδευμένο πλήρωμα και οι οδηγοί από κάθε 
χώρα που θα συνοδεύουν τα παιδιά εξασφαλίζουν την διεξαγωγή του προγράμματος με ασφάλεια για 
μια αξέχαστη εμπειρία ακόμα και για όσους θα έχουν την πρώτη επαφή τους με την ιστιοπλοΐα.. 
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To Morgenster ανακαινίστηκε το 2008 και η διαμονή θα γίνει σε 3-κλινες και 4-κλινες καμπίνες. 

Shipping type: Brig, Homeport: Den Helder, NL, Date built: 1919, Restored: 2008, Capacity: 36 pers., Daytrips: 90 
pers., Length: 48 m, Beam: 6.64 m, Draught: 2.40 m, Sail: 600 m2, Displacement: 225 ton, Height of mast: 29 m 
 




