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Lord Nelson - Jubilee Sailing Trust (Bermuda til Portland)

Turkode

38646

Turen destinasjon

Portland (England)

Destinasjoner

Turen starter

Reisen er levert av

32 dager

Bermuda - Storbritannia

Bermuda
Fra : NOK

Oversikt

Jubilee Sailing Trust har endret liv siden 1978. Det var i 1978 JST ble en registrert veldedighet gjennom den ekstraordinære visjonen av en dedikert
gruppe mennesker som arbeidet mot alle odds for å gjøre sine drømmer til virkelighet.

Reiserute
Jubliee Sailing Trust har vært verdensledende i seiltrening i mer enn 35 år og er og forblir den eneste operatøren som tilfredsstiller alle fysiske
ferdigheter. Inkludert rullestolbrukere, svaksynte og hørselshemmede. Gjennom disse sosiale og mangfoldige seilasene lærer alle nye ferdigheter,
selvtillit og troen på at de kan oppnå suksess.
Set seil, dette er et livsendrende eventyr!

Vi forandrer liv, JST har endret liv i over 30 år og har tatt med over 45.000 mennesker på deres egen eventyr over de syv hav. Det
er ingen hemmelighet at å seile med oss vil endre oppfattingen av både din egen evne og av de rundt deg, uavhengig av fysisk
evne.

Miljøet er uvanlig og tar mennesker ut av sin komfortsone, det er positivt i våre
øyne. Mennesker som en gang var ukjent for hverandre og fra forskjellige
bakgrunner kommer rasket sammen for å jobbe som et team.
Vi driver en fadder ordning der to personer er paret sammen, en funksjonsfrisk og
en fysisk funksjonshemmet. De deler ferden og hjelper hverandre underveis, båndet
som utvikles er spesielt og etterlater et positivt og varig inntrykk.
Livet ombord
Livet om bord handler om å bli med og bli involvert uavhengig av din fysiske evne. Ikke bekymr
deg om du ikke har seilt før – folk ﬂest går om bord Lord Nelson og Tenacious uten erfaring med
å seile et stor skip, du vil ikke være alene. Det permanente mannskapet vil støtte deg gjennom
alle oppgavene forbundet med å seile et skip og du vil alltid ha en erfaren hånd med på laget.
Hvordan vet jeg hva jeg skal gjøre?
Du vil være med i ett av ﬁre lag, kalt «Vakter», som etter tur vil være ansvarlig for ulike
oppgaver om bord inkludert å holde vakt, selv om natten. Hver «Vakt» inkluderer en erfaren
vakt leder som vil jobbe med deg og være din kontaktperson og kobling til det faste
mannskapet. Mellom dem, vil de sørge for at du får oppgaver som passer dine individuelle
styrker. Sammen vil dere seile skipet.
*Rutiner kan variere, i henhold til skipet og krav om bord.
Overnatting
Det er åtte lugarer på hvert skip for rullestolbrukere og deres venner. De resterende lugarene er
store køyer om bord både Lord Nelson og Tenacious.
Lugaren har oppvarming og air-condition, varmt vann og uttak til elektriske tannbørster, barberhøvler og hårfønere (strømforsyningen på begge
skipene er standard 240V). Badene er felles og har alle fasiliteter som kreves for de med begrenset mobilitet, inkludert ﬁre Closomat toaletter.
Mat, strålende mat!
Maten om bord er mangfoldig og får ofte skryt! En profesjonell kokk og en assistent vil tilberede tre daglige måltider og bake kaker, kjeks og scones
for elevenses (snacks) og ettermiddags te, begge kjent som «Smoko» om bord. I tillegg kan du forsyne deg med fersk frukt og hvis du fortsatt er
sulten under nattevakten er det alltid noen «natt rasjoner» for å hjelpe deg gjennom skiftet.
Spesielle diettbehov blir tatt hensyn til – bare husk å inkludere dem i ditt booking skjema.
Hver dag gjennom reisen vil ett medlem av hver «Vakt» hjelpe kokken og assistenten i byssa – en travel og givende del av livet om bord, kjent som
«Mess Duty».
Buddies / Kompis
Om bord blir du tildelt en «kompis». En kompis er et annet besetningsmedlem som vil være din følgesvenn på reisen, og sammen vil dere lære å
seilet skipet. Vi tar sikte for å sette sammen en fysisk funksjonshemmet og en funksjonsfrisk person ettersom denne integrasjonen ligger i hjerte
av vår misjon. Hvis du seiler alene, ikke fortvil! Du vil raskt være en del av teamet om bord ettersom «Buddy» og vaktsystemet bidrar til at du raskt
oppretter en familie om bord. Hvis du er usikker på aspekter av buddy ordningen eller rollen di kan dus nakke med vaktleder eller den som er
medisinsk ansvarlig.
Følgende retningslinjer vil gi noen nyttige tips for begge buddies ettersom dette er et delt eventyr, basert på velvilje og samarbeid. Hvis du er
funksjonshemmet og har personlig omsorgsbehov eller trenger hjelp fra en omsorgsperson på en daglig basis, vil du mest sannsynlig seile med
denne personen.
Når du ankommer skipet
Hvis du er usikker på noe vedrørende «Buddy» ordningen eller usikker på rollen din kontakt din «Vakt» leder eller den som er medisinsk
ansvarlig.
Introduser deg for Buddien din så snart du ankommer skipet
Spør Buddien din om han trenger hjelp. Vår erfaring er at mennesker med nedsatt funksjonsevne kjenner sine evner og er svært opptatt av å
gjøre så mye som mulig selv.
Buddien din kan trenge hjelp med bagasje, re opp sengen sin eller sette på plass sin sengehest.
På reisen vil man utvikle en rutine som passer begge parter, men vær oppmerksom på at sjøen i visse værforhold vil på virke skipet og det kan
gjøre noen ukjente bevegelser.

Skipenes mannskap
Både Lord Nelson og Tenacious blir seilt av et fast mannskap som består av profesjonelle sjøfolk og 40 mennesker i et såkalt «reise mannskap».
Som medlem av reisen mannskap er det nyttig å vite hvem som er hvem om bord, så under ﬁnner du litt informasjon om det fast mannskapet som
skal være med på din seiltur og deres roller om bord.
Kaptein (eller Master)
Kapteinen leder skipet og er ansvarlig for sikkerheten til mannskapet og fartøyet.
Mate (eller første Oﬃser)
En Mate er ansvarlig for den daglige driften om bord på skipet, han/hun er også skipets sikkerhetsoﬃser.
Andre Mate (eller andre oﬃser)
Andre oﬃser er ansvarlig for navigering.
Bosun (eller tredje oﬃser)
Bosun passer på vedlikehold av dekk, seil og rigging.
Sjef Ingeniør
Sjef Ingeniør er ansvarlig for vedlikehold av alle tekniske systemer.
Andre Ingeniør
Andre Ingeniør er ansvarlig for de daglige rutine sjekkene (og de grisete jobbene Sjefs Ingeniøren ikke vil gjøre)
Medical Purser / sykepleier
Medical Purser er sykepleieren om bord, ansvarlig for det medisinske og mye mer..
Kokk
Uten tvil er kokken den viktigste personen om bord både Lord Nelson og Tenacious og har en tendens til å gi resten av mannskapet god appetitt!
Bosun’s Mates
Det er vanligvis to Bosun’s Mates per seilas, begge frivillige. Bosun Mates hjelper de første og andre mates med vedlikehold og rigging.
Kokke assistent
Vanligvis har kokken en assistent med på turen som også er frivillige. Som tittelen antyder, assisterer de kokken ombord.

Viktig Informasjon

Lord Nelson
Rullestolbrukere kommer inn på kabin, bad og toalett på egenhånd (det er ﬁnt plass til rullestolen), det er heller ingen trinn inn til bad/toalett.
Elektriske rullestoler kan dessverre ikke benyttes, de er for tunge for skipet.
Lengde på skipet: 55 meter, 65 med baugsprydet
Hvor mange seil har skipet: 18 seil. Seil arealet er 1024 kvadratmeter.
Hvor mange personer rommer skiper: for overnatting er det plass til 40 personer. På dagsseil er det plass til ca. 55 personer. Det er også 7 JST
mannskap.
Hvor mange med nedsatt funksjonsevne kan reise samtidig: 20 personer
Hvor mange tilrettelagte kabiner er det på skipet: det er 8 kabiner for rullestolbrukere og deres kompiser.
Alder på reisende: 16+
Hvordan sover man: Man sover i kabiner med køyesenger. Den nederste køyen er adskillig mye bredere enn den øver. Underkøyen er for den
handikappede og overkøyen for kompisen eller støttekontakt/BPA. Alle kabiner har 2 køyer, det er også en sovesal med 9 køyer på hver side (Venstre
for kvinner og høyre for menn.
Hva er med i prisen: Seilturen, all mat & drikke. Kun alkoholholdige drikkevarer må betles for.
Hvor mange rullestolbrukere kan være med omgangen: det er lagt opp til at 8 rullestolbrukere kan være med på hver seiltur.
Hjelpemidler ombord (badestol og heis/lift til seng): Det ﬁnnes badestol i dusjen og det er ﬂere heiser/lifts om bord men ikke inne i kabinen.

Se vår Jubilee Sailing Trust video

Priser / Datoer
Ved skriftlig aksept av vårt tilbud bekrefter du/dere at våre betingelser er både lest og forstått og at evt kansellerings gebyrer kan tilkomme ved en
evt. avbestilling av reisen
Tilgjengelige datoer

Pris (1 voksen)

Pris (1 barn)

Status reise

Vi vil komme tilbake til deg med et tilbud på den forespurte reisen/pakken I løpet av 48 timer. Alle tilbud er uforpliktende og er vanligvis gyldige i 7
dager. Vi gjør oppmerksom på at reserverte tjenester kan bli kansellert innenfor disse 7 dagene og at pris kan endres inntil en endelig bestilling er
mottatt.
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