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Idea organizowania zlotów żaglowców w Gdańsku powstała wraz z oddaniem do użytku przystani jachtowej
w centrum miasta. Pierwszy zlot odbył się w 1997 roku z okazji 1000-lecia Gdańska i spotkał się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Władze Miasta zachęcone sukcesem tego wydarzenia podjęły
starania o przyjęcie w Gdańsku Regat Wielkich Żaglowców. Patronat nad imprezą obejmuje Prezydent
Gdańska i, jako Komandor zlotu, Mateusz Kusznierewicz. W tym roku zlot odbędzie się po raz czternasty a
towarzyszyć mu będą m.in. parada żaglowców na Motławie, festiwal Szanty pod Żurawiem, parada żeglarzy
oraz kolejna edycja regat Nord Cup. Podczas tegorocznej edycji zlotu Baltic Sail w Gdańsku będzie można
podziwiać najpiękniejsze żaglowce z całej Europy. Potwierdzonych jest już 11 jednostek a do organizatorów
spływają kolejne zgłoszenia. Potwierdzonych jest już 11 jednostek z rejonu Morza Bałtyckiego, m.in.: Joanna
Saturna - przepiękny szkuner gaflowy z Finlandii, Baltic Beauty ze Szwecji, duńska Hansine i rosyjski Yunyi
Baltiets oraz old timery i żaglowce z Polski: Ark, Bonawentura, Baltic Star, Norda, Bryza H i Knudel.
Organizatorzy ciągle walczą o sprowadzenie kolejnych jednostek. W ramach Baltic Sail Gdańsk, poza zlotem
żaglowców, odbędą się również regaty Nord Cup, którym będzie można kibicować z pokładów łódek oraz
wyjątkowy festiwal szantowy - 'Szanty pod Żurawiem'. Wspólne żeglowanie, regaty oraz biesiady przy
muzyce w trakcie Baltic Sail Gdańsk 2009 stworzą doskonałą okazję do spędzenia wolnego czasu i
znakomitego wypoczynku we wspaniałej morskiej atmosferze tysiącletniego grodu nad Motławą.
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