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Trasa naszego rejsu prowadzi po najpiękniejszych akwenach i zakątkach Mazur. W czasie rejsu odwiedzimy
najważniejsze i największe porty, malownicze bindugi oraz najciekawsze, mało uczęszczane miejsca. W czasie
pełnych wrażeń 7 dni poznasz nowych ciekawych ludzi i wesoło spędzisz czas. W trakcie rejsu prowadzimy
elementy szkolenia żeglarskiego.

Mamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie w organizacji obozów żeglarskich i szkoleń dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Potrafimy w odpowiedni sposób połączyć profesjonalną naukę z zabawą.
UCZESTNICY
12 - 18 lat
PROGRAM
Rejs zaczynamy i kończymy w Giżycku. Podczas piętnastu dni odwiedzimy najważniejsze miejscowości oraz
jeziora na szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich. Trasa rejsu uzależniona jest w dużej mierze od
warunków atmosferycznych, jednak czas, który spędzamy na wodzie gwarantuje poznanie najważniejszych i
najciekawszych miejsc.
Miejscowości: Giżycko, Mikołajki, Węgorzowo, Sztynort, Ruciane Nida.
Ważniejsze Jeziora: Śniardwy, Niegocin, Dargin, Łabap, Dobskie, Mamry, Jagodne, Tałty, Mikołajskie, Seksty,
Bełdany.

Organizacja czasu
Nasz rejs ma charakter wędrowny, więc uczestnicy nie będą, tak jak to jest na innych koloniach lub obozach,
ciągle w tym samym miejscu. Codziennie cumujemy w innych ciekawych miejscach, poznając dzięki temu
najpiękniejsze zakątki Mazur. Raz są to miejsca dzikie i niedostępne gdzie śpiewamy szanty przy ognisku.
Następnego dnia są to mariny największych miast, w których zwiedzamy najciekawsze zabytki oraz odwiedzamy
najlepsze żeglarskie tawerny. W trakcie trwania rejsu uczestnicy poznają tajniki żeglugi biorąc aktywny udział w
życiu jachtowym. Po całodziennym pływaniu wieczorami dla chętnych prowadzimy wykłady z zakresu teorii
żeglarstwa, bezpieczeństwa, meteorologii, udzielania pierwszej pomocy. Jesteśmy organizatorem licznych
wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dużych firm - wiemy jak zintegrować grupę!

Etyka
Od początku naszej działalności staramy się zwracać uwagę i kłaść duży nacisk na:
kulturę żeglarską,
ochronę środowiska,
poszanowanie dla innych żeglarzy,
dobre maniery.
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Cena zawiera:
Profesjonalną i bardzo atrakcyjną organizację trasy rejsu.
Pełne wyżywienie
Nocleg na nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu Tango 780. Corwetta, Antila,
Maxus, Sasanka, Twister
Opiekę doświadczonych sterników, instruktorów żeglarstwa, ratownika WOPR.
Pełne wyżywienie przygotowywane przez uczestników pod okiem sternika Ubezpieczenie NNW (5.000 zł).
Wspaniałą zabawę, zabawy integracyjne, ogniska, śpiewnik żeglarski.

Cena nie zawiera:
Dojazdu
Dopłat za sanitariaty w portach (WC 1 zł , umywalka 2 zł, prysznic 6 - 8 zł).

INFORMACJE DODATKOWE:

INFORMACJE TECHNICZNE
CO ZABRAĆ NA REJS?
TRASA REJSU
BEZPIECZEŃSTWO
NASZA BAZA . POCZĄTEK REJSU
NAJCZESTSZE PYTANIA
SPIEWNIKK ŻEGLARSKI W PREZENCIE

Czym rejs z różni się od pozostałych rejsów:
Każdy ma pewność, że na rejsie będzie z rówieśnikami.
Pływamy na nowych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu, Tango 780. Sasanka 660
Płyniemy przez cały Szlak Wielkich Jezior Mazurskich oraz odwiedzamy po drodze wszystkie
najciekawsze porty i bindugi.
Naszą kadrę stanowią doświadczeni żeglarze o wysokiej kulturze osobistej.
Komandor rejsu posiada ogólnodostępny tel. kom. (wygoda dla rodziców i uczestników).
Dzięki doświadczonej kadrze w pracy z młodzieżą panuje bardzo przyjazna atmosfera.
Nasze rejsy nie są anonimowe - dla każdego z uczestników mamy czas i podchodzimy do niego
indywidualnie.

DOJAZD
Szekla Sp. z o.o.
ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Poland
e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com
tel. +48 53 1771110

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00
strona 2/3

www.ImprezyIntegracyjne.com

TCPDF and FPDI

Dojazd pociągiem lub autokarem z większości miast Polski z konwojentem w obie strony. Cena 220 zł.
Zapewniamy opiekuna na całej trasie przejazdu. Dokładny czas wyjazdów na obozy i powrotów do domu
będziemy potwierdzać do 7 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu. W przypadku większej grupy możemy
zorganizować dojazd z dowolnego innego miasta

Gdańsk
Elbląg
Olsztyn
Katowice
Częstochowa
Warszawa
Białystok
Wrocław
Poznań
Kraków

WYJAZD - Niedziela
8.17
9.32
11.01
5.08
6.22
10.00
12.40
3.33
6.42
5.45

POWRÓT - Sobota
13.41
12.32
10.53
22.56
21.36
18.25
15.36
19.17
16.25
21.58

**o chęci skorzystania z opcji dojazdu prosimy poinformować przy rezerwacji w zakładce dot. dojazdu
Warunkiem organizacji dojazdu będzie grupa minimum 5 osób z danego miasta

TERMINY I CENY
ZNIŻKI: 5% dla grup powyżej 2 osób
dla osób, które płyną z nami kolejny raz
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