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 Błękitna Szkoła czyli rejs po Mazurach  
Program rejsu Mazury Południowe 
 

 Termin : dowolny  
Ilość osób do 80 uczestników + 3 opiekunów gratis  
 Dojazd : z terenu całej Polski  
Czas trwania wycieczki : od 2 do 7 dni.  
Cena od 180 zł/os  

 
Mazury to najlepsze miejsce na aktywny odpoczynek poprzez 
kontakt z przyrodą. Naszą ofertę przygotowaliśmy z myślą o 
młodzieży szkolnej oraz wychowawcach. Błękitna Szkoła nie 
tylko da odpocząć w krainie jezior i lasów, ale także wzbogaci 
wiedzę o tym pięknym zakątku kraju.  
Rejs ma charakter wędrowny. Codzienne ekspedycje po 
Wielkich Jeziorach Mazurskich umożliwią poznanie wzdłuż i 
wszerz tego urozmaiconego terenu. Bliskość natury połączona 
z bogatym dobytkiem historyczno - kulturowym pozwoli 
uczestnikom nie tylko na aktywny wypoczynek, ale także 
wzbogaci Ich wiedzę na temat tego regionu. Cały program 
wyprawy będziemy starali się dopasowywać do Państwa 
potrzeb. Można więcej czasu spędzać w dzikich, mało 
dostępnych miejscach, przy ognisku i gitarze lub częściej 
odwiedzać mariny oraz większe miasta wraz z ich największymi 
atrakcjami. W trakcie trwania rejsu grupa poznawać będzie 
także tajniki żeglugi biorąc aktywny udział w życiu na jachcie. 
Po całodziennym pływaniu wieczorami prowadzić będziemy 
wykłady z zakresu teorii Żeglarstwa, bezpieczeństwa, meteorologii lub udzielania pierwszej pomocy, 
oczywiście w ciekawej formie. Dla tych, którzy cenią sobie dobrą zabawę mamy do wyboru szeroki 
wachlarz rozmaitych gier i zabaw. Po takiej wycieczce szkolnej na pewno poczujecie, że żyjecie.  
Jesteśmy organizatorem licznych wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dużych firm - 
wiemy jak zintegrować grupę!  
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Przykładowy ramowy program wycieczki:  
dzień 1:  
Przyjazd do Giżycka około godz. 15.00 do naszej bazy w 
Giżycku , przepiękny Port Centralnego Ośrodka Sportu  
Zapoznanie uczestników z zasadami rejsu i teorią żeglarstwa,  

 Zaznajomienie uczestników w zasadami 
bezpieczeństwa,  

 Żeglowanie po Kisajnie, zwiedzanie miasta, i mostu 
obrotowego  

 Nocleg w Centralnym Ośrodku Sportu.  

 
dzień 2:  
Jezioro Kisajno, wyspy Duży ostrów, Kiermuza Wielka, 

Dębowa Górka 

 Pstój na Wysokim Rogu, możliwość zorganizowania kąpieli. 

 zapoznanie się z systemem wczesnego ostrzegania na Mazurach  
(Na wysokim rogu umieszczona jest radiolatarnia  

ostrzegająca przed gwałtownymi wyładowaniami 
atmosferycznymi. 

 Jezioro Dąbskie, rezerwat Wyspa Kormoranów 

 Nocleg na bezludnej wyspie św. Heleny 

 Możliwe ognisko z pieczeniem kiełbasek i gitarą  

dzień 3:  

 Żeglowanie po jeziorze Dobskim 

 Jezioro Dobskie, Zatoka Łabap, Sztynorckie Głazy 

 Most Sztynorcki (kładziemy maszty) 

 Jezioro Kirsajty, Jezioro Mamry 

 Nocleg w Mamerkach, możliwość zwiedzenia 
bunkrów z II wojny światowej, Kanał Mazurski,  

 Ognisko z kiełbaskami 

dzień 4:  

 Wycieczka piesza do śluzy w Mamerkach (3km) 

 Pływanie po jez. Mamry 

 Zwierzyniecki Róg 

 Regaty (trasa Zatoka Przystań – Wyspa Upałty – 
Wejście Węgorapy)  

 Rozdanie nagród dla najlepszej załogi  

 Węgorapa (rzeka) 

 Nocleg w porcie Węgorzewo  

 Gra terenowa po Węgorzewie 
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dzień 5:  

 Jezioro Mamry  
 Przejście na jezioro Święcajty przez zatokę Bodma 

 Wyspa kocia 

 Chrzest żeglarski 

 Ognisko z kiełbaskami i gitarą 

 
dzień 6:  

 Powrót przez jezioro Święcajty, Mamry 

 Jezioro Dargin 

 Bitwa Oliwska 

 Szlak łabędzi (najpiękniejszy szlak żeglarski na 
Mazurach wokół wysp) 

 Powrót do portu COS 

 Grill bądź ognisko oraz zabawa do białego rana 
w Centralnym Ośrodku Sportu 

dzień 7:  

 Wspólne śniadanie 

 Jeśli będzie czas, żeglowanie po jeziorze Kisajno, gra w siatkówkę albo piłkę nożną. 

 Pakowanie, sprzątanie jachtów 

 Wykwaterowanie, powrót do domu 
 

 

Na mazurach znajduje się wiele ciekawych zabytków i muzeów, z chęcią dopasujemy nasz program 
tak, aby mogli Państwo odwiedzić wybrane przez was miejsca. 
 
Twierdza Boyen: pruski zaporowy fort artyleryjski z poł. 
XIX w. Całość otoczona murem i suchą fosą. Na wałach 
liczne stanowiska artyleryjskie, obserwacyjne, ceglane i 
betonowe schrony. Twierdza stanowiła od początku XX 
w. element "Mazurskiej Pozycji Jeziornej", a od 1935 r. 
Giżyckiego Rejonu Umocnionego. Odegrała znaczną rolę 
w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej w 1914 r. W latach 
1941-1944 na terenie twierdzy funkcjonował szpital 
wojskowy oraz komórka niemieckiego oddziału wywiadu 
wojskowego 
Most Obrotowy: został zbudowany w 1889 r w celu 
zapewnienia dogodnego połączenia miasta z Twierdzą 
Boyen zbudowaną w latach 1844 - 1857. Ówcześni 
inżynierowie skonstruowali ponad 20-to metrowej 
długości i 8-mo metrowej szerokości ruchome przęsło o 
oryginalnym sposobie zwodzenia w bok, a nie do góry 
jak to się odbywało w tradycyjnych tego rodzaju 
mostach, dlatego też giżycki most obrotowy jest jedną z 
niewielu tego typu konstrukcji w Europie. 
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Jezioro Niegocin jezioro morenowe, powierzchnia 2604 
ha, głębokość do 39,7 m. Niegocin jest trzecim pod 
względem rozmiarów akwenem w Krainie Wielkich Jezior 
Mazurskich. Na jeziorze występują liczne mielizny a przy 
środkowo wschodniej części leży Grajewska Kępa wyspa 
zwana także wyspą miłości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jezioro Kisajno zajmuje południową część zespołu jeziora 
Mamry. Powierzchnia 18,96 km2, długość 8,5 km, szerokość do 3 
km, głębokość do 25 m. Linia brzegowa: 50 kilometrów. W 
południowej części jeziora znajduje się kilkanaście wysp z licznymi 
gatunkami ptaków wodnych. Wszystkie wyspy są ścisłymi 
rezerwatami. Nie wolno tam cumować. W Kisajnie występują: 
leszcze, płocie szczupaki, okonie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pełna lista atrakcji na stronie: 
http://www.obozyzeglarskie.com/Atrakcje_Turystyczne_Mazury.html 
 

 
 
 
Ważne informacje:  
1. Uczestnicy będą pod opieką wykwalifikowanej kadry 
żeglarskiej  
2. Wyżywienie przygotowywane wspólnie z załogami na 
jachtach 3 posiłki dziennie  
3. Każdy z uczestników nie posiadający umiejętności 
pływania wpław zobowiązany jest do przebywania na 
jachcie w kamizelce asekuracyjnej  

 
 
 

http://www.obozyzeglarskie.com/Atrakcje_Turystyczne_Mazury.html
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Co zabrać?  

 Ubranie przeciwdeszczowe (sztormiak)  

  Śpiwór  

  2 pary butów na gumowej podeszwie  

  Nakrycie głowy  

  Latarkę  

 Ważną legitymację szkolną  

  Wszystko spakowane w torbę turystyczną lub plecak bez stelaża.  

 
Na rejsach bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczestników, wszystkie jachty wyposażone są 
w niezbędny sprzęt ratunkowy, oraz prowadzone są przez sterników i instruktorów z 
kilkuletnim doświadczeniem. Kąpiel pod nadzorem ratownika WOPR.  
 
Co zapewniamy  
 
CENA ZAWIERA  

  Pełne wyżywienie (dostarczone przez organizatora) przygotowywane na jachtach przez 

uczestników + prowiant na drogę .  

 Opłaty portowe w trakcie trwania rejsu  

 Paliwo do silników  

  Noclegi na nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych jachtach typu, Tango 780, Antila 26, 

Twister 800 , Joker Lux  

  Opiekę doświadczonych instruktorów/ sterników i opiekunów,  

 1 wykwalifikowanego opiekuna na 7 uczestników.  

  Ubezpieczenie NNW.  

 Śpiewnik żeglarski dla wszystkich uczestników  

 
WAŻNE INFORMACJE  

  Co zabrać na Rejs http://obozyzeglarskie.com/Co_zabrac_na_Rejs.html 

  Bezpieczeństwo http://obozyzeglarskie.com/Bezpieczenstwo.html  

 Informacje przydatne:  

 Uczestnicy będą pod opieką wykwalifikowanej kadry. Uprawnienia: wychowawcy kolonijni, 

instruktorzy żeglarstwa  

 Wyżywienie przygotowywane wspólnie z załogami na jachtach: obiady na początek i koniec 

rejsu w restauracji  

 Każdy z uczestników nie posiadający umiejętności pływania wpław zobowiązany jest do 

przebywania na jachcie w kamizelce asekuracyjnej  

 Zajęcia marynistyczne - zajęcia związane z żeglarstwem i jego tajnikami  

 

http://obozyzeglarskie.com/Co_zabrac_na_Rejs.html

