Tarvittavat asiakirjat, check-in, check-out:
• virallinen miehistölista (crew list)
• kansainvälinen huviveneenkuljettavan kirja (anotaan Trafista )
• VHF-radiotodistus
Asiakirjojen toimitus sähköisesti ennakkoon, alkuperäiset mukaan.
! Venevuokrayhtiö vaatii joko takuusumman tai vaihtoehtoisesti vakuutuksen,
josta saa puolet takaisin check-outin jälkeen, mikäli veneeseen ei ole tullut
vahinkoja. (Meidän tapauksessa takuu 1000 euroa tai vakuutus 400 euroa josta
palautus 200 euroa)
! Check-in /check-out - kannattaa varata aikaa, lähdössä/tulossa on muitakin
venekuntia.

Charter-pack, extrat, satamamaksut... :
• peruscharter-pakettiin sisältyvät vuodevaatteet ja yksi pyyhe/miehistön jäsen
• omat rantapyyhkeet tai lisämaksusta voi tilata kaksi pyyhettä /miehistön jäsen
• lisämaksusta saa veneeseen mm. sup-laudan, snorklausvarusteet
• veneestä löytyy elektroniikalle inverter (12V-> 230V), maasähkö laiturissa
! Samanlaiset kylpypyyhkeet sekoittuu helposti, pyyhetunnistimet olisi
paikallaan.
! Siivous kuuluu yleensä charter-pakettiin. Tiskaa, vie roskikset ja tyhjät pullot,
tyhjennä jääkaappi. (ks.MUONA - anna ruoka eteenpäin)

Satamat, luonnonpoukamat, väylät :
• varaa mukaan käteistä, satamamaksut hoidetaan käteisellä, meillä maksut
vaihtelivat 150 kunaa (ilman palveluja, poijussa) 400-460 kunaa (marinassa),
300 kunaa (poijussa satamassa), maksu määräytyy veneen koon mukaan
• pidä veneen paperit helpossa paikassa, annetaan laituriin tullessa sataman
työntekijöille
• venesatamissa ei tarvitse yöpyä, voi käydä täyttämässä vesitankit tai pestä
pyykkiä tai käydä syömässä ravintolassa ja jatkaa matkaa (maksusta en tiedä)
• sesongin aikana kannattaa tehdä satamaan ennakkovaraus,
esim. MY SEA -sovelluksen kautta tai soittamalla suoraan marinaan
• paljon venekuntia siirtyy aika ajoissa - keskipäivän aikana - seuraavaan
satamaan, myöhemmin tullessa saattaa satama olla täynnä tai ainoastaan
poijupaikkoja vapaana
• myös ravintoloilla on poijupaikkoja, jos menet ravintolaan syömään niin
paikka kuuluu hintaan
• satamista on sanottu etteivät ne ole erityisen houkuttelevia koska jotkut
vähemmän tietämättömät tyhjentävät niissä olessa septitankkejaan
• ainoa ”ällötys” - septit tyhjennetään mereen, merimatkan aikana - maan tapa:(
• reiteiltä löytyy myös luonnonpoukamia minne voi ankkuroida
! Kroatiassa ei tarvitse ajaa väylillä koska vedet ovat todella syviä.

Muona, keittövarustus (riippuu veneestä):
• patalaput ja muutama pieni keittöpyyhe
• kunnon veitsi, ainakin kokkimme mielestä...
• muutamia säilytysrasioita (mm.ylimääräisille ruuille, leikatuille vihanneksille...)
! Muonavalmiudesta kannattaa pitää huolta... jos vaikka jäätkin
luonnonsatamaan tai jäljellä on enää poijupaikkoja...
Vähintään yhdelle kunnon aterialle valmius + vedet.
! Check-out - älä heitä jäljelle jääneitä ruokia roskiin, Splitin satama-alueella kiersi
ihmisiä, jotka ystävällisesti tulivat ruokaa kysymään vasta meidän lähtiessä
veneestä kentälle (eivät siis häiritse sitä aikaisemmin). He ottavat mielellään myös
tyhjät kierrätyspullot.

Vaatetus, muu varustus :
Omalla pakkauslistalla perusvaatetuksen lisäksi:
• uimatossut (rannat kivikkoisia ja vaaleapohjaiset uimakengät toimii
myös kannella pitävän pohjan ansiosta)
• ”purjehdushanskat” (huomattavasti mielyttävämpi käsitellä köysiä)
• tasku- ja otsalamput
• hattu tai huivi
• vedenpitävä kassi puhelimille yms (esim. kumivenereissuille)
• oma tyyny (note to myself)
! Syys-lokakuun purjehdusmatkalla kannattaa varustautua myös villapaidalla ja
sadetta pitävällä takilla. Lämpötilaerot ovat huomattavat auringon laskeuduttua.
! Matkalaukku ei ole oikea valinta veneeseen, kannattaa pakata ”pehmeä”,
kasaanmenevä laukku.
! Viikon reissulle kannattaa pakata käyttövaatetta sen verran että riittää,
matkalla on niin paljon parempaakin tekemistä kuin pyykkäys ;)

Muuta :
• mikäli veneessä ei ole vuokrakipparia, suosittelen että venekunnasta löytyy
kipparin lisäksi toinen joka pystyy hätätilanteessa hallitsemaan veneen
• hyödynnä torit, osta niiltä vihannekset ja hedelmät
• SEURAA SÄÄTÄ olipa keli kuinka tyyni tahansa...
PHMZ meteo.hr, myös marinoiden ilmoitustaululle ilmestyy aamuisin
uusi säätiedote
• Muista tervehtiä! Huomioi muut niin vesillä kuin satamassa!
• käyttökelpoisia sovelluksia ” My sea” , ” Tripadvisor”
• myös vesillä on liikennesääntönsä ja ”hyvät-tavat”

