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REJS PO MAZURACH 
 

Tydzień  pod pełnymi żaglami na 

komfortowym i bezpiecznym  jachcie 

kabinowym na Mazurach . 
 

 

W rejsie uczestniczą  osoby pełnoletnich , wielu uczestników   jest pierwszy raz w życiu na jachcie. 

Nie musisz posiadać żadnych umiejętności związanych z żeglarstwem.  

 

Podczas sezonu 2012 żeglowało z nami ponad tysiąc osób  

 

 

Wszystkiego  Cię nauczymy jeśli będziesz tylko oczywiście chciał , jeśli nie -  możesz spokojnie 

relaksować się i oddawać się słodkiemu lenistwu na pokładzie jachtu , a my zajmiemy się resztą .  

 

Zapewniamy profesjonalnego sternika i instruktora,  który będzie wam towarzyszył.    Opłyniemy  

najciekawsze miejsca Mazur i każdego chętnego nauczy podstaw żeglarstwa,  

 

Podczas siedmiu dni  żeglugi odwiedzimy najciekawsze porty , pokażemy Wam najgorętsze 

tawerny żeglarskie i najpiękniejsze dzikie bindugi. Program i plan dnia ustalamy wspólnie i 

indywidualnie .  

W rejsie uczestniczą osoby dorosłe – jeśli więc macie ochotę dłużej zabawić się wieczorem , a rano 

odespać to oczywiście sternik jest do waszej dyspozycji .  

 

Gwarantujemy Państwu  doborowe towarzystwo, świetną  zabawę i niezapomniane wrażenia. 

Od wielu lat nasza firma  specjalizuje się w usługach żeglarskich . Doskonale znamy akwen Wielkich 

jezior Mazurskich, współpracujemy z WOPR, gwarantujemy absolutne bezpieczeństwo . Rocznie 

organizujemy kilkadziesiąt imprez integracyjnych dla firm .  

Znamy zaplecze hotelowo – restauracyjne oraz wszystkie atrakcje turystyczne na szlaku żeglownych. 

 

Program staramy się zawsze układać indywidualnie 

po konsultacji z Państwem .  

Tydzień  pod żaglami to dobry wybór na krótki, 

pełen przeżyć urlop. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY 
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TERMINY I CENY REGULARNE  
 
KOD IMPREZY TERMIN CENA 
 
RT 1/13  28.04 – 04.05.2013 599  
RT 2/13  05.05 –11.05.2013 599 
RT 3/13  12.05 – 18.05.2013 599 
RT 4/13  19.05 – 25.05.2013 599 
RT 5/13  26.05 – 01.06.2013 599 
RT 6/13  02.06 – 08.06.2013 599  
RT 7/13  09.06 – 15.06.2013 599 
RT 8/13  16.06 – 22.06.2013 599 
RT 9/13  23.06 – 29.06.2013 599 
RT 10/13 30.06 – 06.07.2013 599 
RT 11/13 07.07 – 13.07.2013 599 
RT 14/13 14.07 – 20.07.2013 599 
RT 15/13 21.07– 27.07.2013 599 
RT 16/13 28.07 – 03.08.2013 599 
RT 17/13 04.08 – 10.08.2013 599 
RT 18/13 11.08 – 17.08.2013 599 
RT 19/13 18.08 – 24.08.2013 599 
RT 20/13 25.08 – 31.08.2013 599 
RT 21/13 01.09 – 07.09.2013 599 
RT 22/13 08.09 – 14.09.2013 599 
   

 

 

Co zabrać na Rejs : 

 Ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak), śpiwór, 2 
pary butów na gumowej podeszwie, nakrycie głowy, 
latarkę, legitymację szkolną, strój kąpielowy, 
książeczkę zdrowia, wszystko spakowane w torbę 
turystyczną lub plecak bez stelaża. 

 

 

http://www.obozyzeglarskie.com/Co_zabrac_na_Rejs.html
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CENA ZAWIERA 

 6 Noclegów  na nowoczesnych i komfortowych  
jachtach typu, Twister, Tango 780 Sport , Antila 
24 , lub zbliżonej   klasy   

 Całodobową opiekę doświadczonego sternika  
 Paliwo do silnika w ilości 2 baków  
 ubezpieczenie OC , minia, sternika, załogi  
 Dla osób chętnych naukę żeglowania  
 Śpiewnik żeglarski  
 Doskonałą zabawę  
 W zależności od terminu trasa rejsu : północ lub 

południe od Giżycka  

 
 
 
Możliwość uzyskania certyfikatu szkolenia żeglarskiego    
 

Inland skipper – sternik śródlądowy 

Mimo, iż w Polsce na jachty o długości do 7,5 m nie wymagane są żadne 

uprawienia, a tych jachtów jest u nas najwięcej, to my jednak zachęcamy do 

zdobywania praktycznej wiedzy żeglarskiej potwierdzonej naszym 

certyfikatem. Wszystkiego można się nauczyć samemu, ale może to trwać 

bardzo długo, a czasami koszt takiego doświadczenia może być bardzo 

bolesny. 

 
    
 
Szekla  
Szkoła Żeglarstwa  
ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk 
www.ObozyZeglarskie.com  
biuro@obozyzeglarskie.com    
tel. +48 53 1771110 
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