


Terminy na rok 2015

0/15 T E R M I N 19.04 – 25.04.2015

1/15 T E R M I N 26.04 – 02.05.2015

2/15 T E R M I N 03.05 – 09.05.2015

3/15 T E R M I N 10.05 – 16.05.2015

4/15 T E R M I N 17.05 – 23.05.2015

5/15 T E R M I N 24.05 – 30.05.2015

6/15 T E R M I N 31.05 – 06.06.2015 

7/15 T E R M I N 07.06 – 13.06.2015

8/15 T E R M I N 14.06 – 20.06.2015

9/15 T E R M I N 21.06 – 27.06.2015

10/15 T E R M I N 28.06 – 04.07.2015

11/15 T E R M I N 05.07 – 11.07.2015

12/15 T E R M I N 12.07 – 18.07.2015

13/15 T E R M I N 19.07 – 25.07.2015

14/15 T E R M I N 26.07 – 01.08.2015

15/15 T E R M I N 02.08 – 08.08.2015

16/15 T E R M I N 09.08 – 15.08.2015

17/15 T E R M I N 16.08 – 22.08.2015 

18/15 T E R M I N 23.08 – 29.08.2015

19/15 T E R M I N 30.08 – 05.09.2015

20/15 T E R M I N 06.09 – 12.09.2015

21/15 T E R M I N 13.09 – 19.09.2015

22/15 T E R M I N 20.09 – 26.09.2015

23/15 T E R M I N 27.09 – 03.10.2015

24/15 T E R M I N 03.10 – 10.10.2015

25/15 T E R M I N 11.10 – 17.10.2015

 IMPREZA DOSTĘPNE TERMINY
 

Rejsy dla dorosłych Terminy: 0/15 – 25/15

Rejsy dla dzieci i młodzieży Terminy: 10/15 – 17/15

Rejsy rodzinne Terminy: 10/15 – 17/15

Rejsy studenckie Terminy: 0/15– 25/15

Kurs motorowodny 
Mazury/Zegrze

Każdy weekend w terminach:  
0/15 – 25/15

Rejsy morskie Terminy: 0/15-30/15

Rejsy po Zegrzu Terminy: 0/15 – 25/15

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY
W sezonie organizujemy rejsy w 26 różnych terminach, 
dzięki czemu niemal każdy może znaleźć coś dla siebie!
Podczas naszych imprez uczestnicy mają zapewniony cało-
dobowy serwis jachtów, opiekę naszych sterników oraz ani-
matorów.

Wszystkie nasze terminy rejsów realizujemy!

CENA ZAWIERA:
● Udział w rejsie
● Noclegi na nowoczesnych i bezpiecznych jachtach typu 

Antila, Maxus, Tango 780, Joker, Twister 800 lub inne w tej 
samej klasie, które wyposażone są w segment kuchenny, 
tzw. kambuz

● Pełne wyżywienie podczas kursów dla dzieci i młodzieży
● Opłaty portowe w porcie macierzystym 
● Paliwo do silnika 
● Opiekę doświadczonego sternika – instruktora
● Ubezpieczenie OC
● Serwis na szlaku, pełne zabezpieczenie ratownicze i me-

dyczne
● Naukę żeglowania
● Śpiewnik żeglarski
● Doskonałą zabawę

ETYKA:
Od początku naszej działalności zwracamy szczególną uwa-
gę na:
● kulturę żeglarską
● ochronę środowiska
● poszanowanie dla innych żeglarzy
● dobre maniery  

KAŻDY Z NASZYCH REJSÓW 
ROZPOCZYNA SIĘ PROFESIONALNYM 
KURSEM PIERWSZEJ POMOCY

REJS TURYSTYCZNY
Rejs przeznaczony tylko dla osób doro-
słych. Ma charakter rekreacyjny. Tra-
sa jest uzgadniana między załogą a ko-
mandorem oraz sternikiem na miejscu, 
w porcie macierzystym, w dniu rozpo-
częcia rejsu. Pływamy po całym akwe-
nie Wielkich Jezior Mazurskich, odwiedzamy dzikie bindugi i najważniejsze porty na 
szlaku żeglownym, śpiewamy szanty przy ognisku lub bawimy się do białego rana 
w kultowych tawernach.
Na każdym turnusie pływa 5-10 jachtów. Żeglują z nami osoby od 20 do 70 roku ży-
cia! Na jednym jachcie staramy się zapewnić towarzystwo osób w podobnym wie-
ku.
MOŻLIWOŚĆ JACHTU NA WYŁĄCZNOŚĆ!

REJS STUDENCKI
Na Mazurach każdy znajdzie coś dla 
siebie, w zależności od preferencji: 
trochę lenistwa lub wrażeń i emocji. 
Dlatego zapraszamy wszystkich stu-
dentów zmęczonych trudami nauki! 
Totalny relaks i wieczorne imprezy in-
tegracyjne pozwolą się odprężyć i nawiązać nowe znajomości. W końcu każdemu 
należy się odrobina wytchnienia! 
Wspólny rejs ze znajomymi to kreatywny pomysł na wyjazd integracyjny! Koło 
naukowe, drużyna sportowa, grupa znajomych – dlaczego nie spotkać się pod 
żaglami!
ZNIŻKI DLA GRUP!

REJS WEEKENDOWY
Żeglujemy w każdy weekend! To ide-
alna forma dla osób będących pierw-
szy raz na jachcie, bez doświadcze-
nia i umiejętności! A także dla tych, 
którzy żeglarstwo kochają, jednak 
mają ograniczoną ilość czasu! Trasa 
uzgadniana jest przez załogę i sternika na miejscu. 
Rejs ten można także wykorzystać jako idealną bazę pod imprezę – wieczór pa-
nieński, zjazd rodzinny, spotkanie z przyjaciółmi, wyjątkowe urodziny, szczególną 
rocznicę!
Na życzenie klienta organizujemy dodatkowe atrakcje: ekskluzywny jacht, ognisko, 
catering, obsługę cukierni, regaty, gry terenowe!
MOŻLIWOŚĆ JACHTU NA WYŁĄCZNOŚĆ!

REJS JEDNODNIOWY
Rejsy jednodniowe mogą być doskona-
łą atrakcją podczas stacjonarnego po-
bytu na Mazurach. Osoby, które nigdy 
nie były na jachcie mają podczas niego 
możliwość poznania sztuki żeglarskiej 
oraz samego jachtu. To również okazja 
by poznać Mazury z wodnej perspektywy i odkryć miejsca, które z lądu są zupełnie 
niewidoczne. 

REJSY DLA DOROSŁYCH

MIEJSCE: MAZURY
TERMIN: od kwietnia do października
CENA: od 399, 00 zł / tydzień

MIEJSCE: MAZURY
TERMIN: od kwietnia do października
CENA: od 399, 00 zł / tydzień

MIEJSCE: MAZURY, BAŁTYK, ZEGRZE
TERMIN: od kwietnia do października
CENA: od 99,00 zł / weekend

MIEJSCE: MAZURY, BAŁTYK, ZEGRZE
TERMIN: od kwietnia do października
CENA: od 99,00 zł / dzień

http://obozyzeglarskie.com/czym-sie-wyrozniamy/
http://obozyzeglarskie.com/kursy-1/szkolenia-medyczne/
http://obozyzeglarskie.com/tygodniowe-rejsy-mazurskie-dla-doroslych-1/
http://obozyzeglarskie.com/tygodniowe-rejsy-mazurskie-dla-doroslych-1/ 
http://obozyzeglarskie.com/jacht-na-wylacznosc-mazury-2/
http://obozyzeglarskie.com/jacht-na-wylacznosc-mazury-2/
http://obozyzeglarskie.com/obozy-zeglarskie/rejs-studencki-3/
http://obozyzeglarskie.com/weekend-na-zaglach-na-mazurach/weekendowe-zeglowanie/
http://obozyzeglarskie.com/weekend-na-zaglach-na-mazurach/rejs-1-dzien-mazury/


REJS TURYSTYCZNY
Rejs ma charakter typowo rodzinny. 
Czas żeglugi i intensywność dostoso-
wujemy do naszych najmłodszych że-
glarzy, a nie ma tu ograniczeń wieko-
wych. Podczas żeglugi odwiedzamy 
ciekawe miejsca, które mogą się 

spodobać dzieciom. Jesteśmy pionierami na rynku, jeśli chodzi o ten typ wypoczyn-
ku. Jest to wyśmienita okazja do aktywnego spędzenia wakacji, pokazania dzieciom 
pięknych Mazur i przeżycia niesamowitej przygody!

Atrakcje, jakie proponujemy dzieciom:
● park linowy w Pięknej Górze
● bunkry w Mamerkach
● park wodny w Mikołajkach
● stacja badawcza PAN w Popielnie
● twierdza Boyem w Giżycku
● Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie 

z warsztatami rękodzieła
● Wesołe Miasteczko w Giżycku
● wędkowanie

MOŻLIWOŚĆ JACHTU NA WYŁĄCZNOŚĆ!

Propozycja dla całych rodzin, chcących 
połączyć naukę z aktywnym wypoczyn-
kiem. Proponowany przez nas dwutygo-
dniowy kurs pozwoli rodzicom na naukę 
żeglowania i jednocześnie da możliwość 
spędzenia urlopu z dziećmi. Dłuższy 
czas kursu pozwala łączyć miłe z poży-

tecznym i daje gwarancję owocnej nauki! Po zakończonym kursie możliwość przy-
stąpienia do egzaminu na patent żeglarza jachtowego.
MOŻLIWOŚĆ JACHTU NA WYŁĄCZNOŚĆ! CENA: 6900,00 zł / 2 tygodnie

WYCIECZKI SZKOLNE
Żeglarstwo rozwija kondycję fizyczną oraz 
kształtuje charakter. Uczy się uczyć. Jego 
atutami oprócz walorów wychowawczych 
są świetna zabawa, przyjaźnie zawierane 
na całe życie oraz przygody, o których nie 
sposób zapomnieć. Rejs ma charakter kra-
joznawczo – naukowy. Prócz tajemniczych 
miejsc z mazurskich legend odwiedzimy no-
woczesne mariny. Wszędzie tam czekają cie-
kawe zajęcia organizowane przez naszych in-

struktorów – zagadki logiczne, fabularne gry historyczne, zielone lekcje, fizyka w 
praktyce. Nasi sternicy to kulturalni, doświadczeni żeglarze, znający języki obce 
oraz posiadający wiedzę i talent pedagogiczny.
To alternatywa dla popularnych Zielonych Szkół! 

REJS WĘDROWNY PRZEZ CAŁE MAZURY
Żeglarska wyprawa po Wielkich Jezio-
rach Mazurskich! Trasa naszego rejsu 
prowadzi po najpiękniejszych akwe-
nach i zakątkach Mazur. W czasie rejsu 
odwiedzamy najważniejsze i najwięk-
sze porty, malownicze bindugi oraz 
najciekawsze, mało uczęszczane miej-
sca. To czas poznawania nowych cieka-
wych ludzi i wesołej zabawy! W trakcie 
rejsu prowadzimy elementy szkolenia 
żeglarskiego i bardzo bogaty program 
zajęć dodatkowych (gry terenowe, za-
bawy, plażowanie i kąpiele w strzeżo-
nych miejscach). 
ZAPEWNIAMY:
● Pełne wyżywienie
● Dojazdy z większości miast Polski konwojem
● Bardzo bogaty program zajęć dodatkowych
● Absolutne bezpieczeństwo
● Całodobową opiekę
● Najlepszą kadrę z doskonałym podejściem 
   do dzieci i młodzieży

REJSY DLA MŁODZIEŻY PO BAŁTYKU I W CHORWACJI
Rejsy przeznaczone dla młodzieży 
z pewnym doświadczeniem żeglar-
skim lub patentem żeglarza jachto-
wego. Żeglujemy wzdłuż polskiego 
wybrzeża, odwiedzając najpiękniej-
sze polskie porty morskie: Gdańsk, 
Sopot, Puck, Władysławowo, Hel, Łeba, Ustka, Kołobrzeg, Szczecin. Z uwagi na nie-
wielką odległość od brzegu rejs jest bardzo bezpieczny.
NA WYBRANYCH TURNUSACH REALIZUJEMY SZKOLENIA NA PATENT JACHTOWE-
GO STERNIKA MORSKIEGO
Podczas rejsu cała załoga bierze czynny udział w życiu jachtowym, są wyznaczone 
wachty, obowiązuje morska etykieta. 
Wspólnie wypełniamy dziennik jachtowy, wyznaczamy kurs.
Dla chętnych możliwość nauczenia się dodatkowych umiejętności żeglarskich:
● pracy z mapami – wyznaczania pozycji i kursu
● wykreślania namiarów nawigacyjnych
● rozpoznawania świateł
● nawigacji klasycznej i elektronicznej
● obsługi GPS
● prowadzenia łączności radiowej UKF z innymi stacjami statkowymi lub brzego-

wymi
● odbierania morskich prognoz pogody
● meteorologii w praktyce

CENNIK WYCIECZEK

Ilość dni Cena

1  99

2 199

3 299

4 389

5 479

6 569

REJSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
M A Z U R Y,  B A Ł T Y K ,  C H O R W A C J A

REJSY DLA RODZIN Z DZIEĆMI

MIEJSCE: MAZURY
TERMIN: czerwiec – lipiec - sierpień
CENA: od 499,00 zł / tydzień

MIEJSCE: MAZURY
TERMIN: czerwiec – lipiec - -sierpień
CENA: od 1399,00 zł / 2 tygodnie
REJS DWUTYGODNIOWY

MIEJSCE: MAZURY
TERMIN: dowolny
ILOŚĆ: do 100 uczestników
Opiekunowie jadą za darmo
DOJAZD: z terenu całej Polski
CZAS TRWANIA: od 1 do 7 dni

CENA: od 1699,00 zł / 14 dni
 od 899,00 zł / 7 dni
TERMIN: czerwiec – lipiec – sierpień
MIEJSCE: Mazury
Dla trzech grup wiekowych:
● 9 – 12 lat
● 13 – 15 lat
● 16 – 18 lat

MIEJSCE: Bałtyk, Chorwacja
TERMIN: czerwiec – lipiec – sierpień
CENA: od 1299,00 zł / tydzień

REJS SZKOLENIOWY DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

http://obozyzeglarskie.com/rejsy-dla-rodzicow-z-dziecmi-1/
http://obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy-2/zeglarz-szkolenie-dla-rodzin-z-dziecmi/
http://obozyzeglarskie.com/oferta-dla-szkol/blekitna-szkola-wycieczka-szkolna-na-mazurach/
http://obozyzeglarskie.com/jacht-na-wylacznosc-mazury-2/
http://obozyzeglarskie.com/linki/atrakcje-turystyczne-mazury/
http://obozyzeglarskie.com/jacht-na-wylacznosc-mazury-2/
http://obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy-2/mazury-zeglarz-jachtowy-oboz-szkoleniowy-12-15-lat-3/
http://rejsyzeglarskie.com/dla-mlodziezy/rejsy-po-baltyku-dla-mlodziezy-wzdluz-polskiego-wybrzeza/
http://rejsyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie-i-motorowodne/sternik-morski/sternik-morski-kurs-i-rejs-stazowy/


SZKOLENIA
INTENSYWNY TYGODNIOWY KURS DLA DOROSŁYCH

- w formie rejsu wędrownego
- przeznaczony wyłącznie dla 
osób dorosłych
W trakcie rejsu koncentrujemy 
się na praktycznej nauce ma-

newrowania jachtem. Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy….
Wieczorami prowadzimy wykłady teoretyczne. Poza tym kursanci przed rozpoczęciem 
rejsu otrzymują od nas skrypt do samodzielnej nauki. Kurs zakończony egzaminem pań-
stwowym lub certyfikatem ISSA.
MOŻLIWOŚĆ JACHTU NA WYŁĄCZNOŚĆ!

REJS SZKOLENIOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
DLA OSÓB OD 14 ROKU ŻYCIA 
Kurs ma charakter obozy wędrownego z 
praktyczną nauka żeglarstwa. Zajęcia prak-
tyczne i teoretyczne z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnych i nowocze-

snych materiałów szkoleniowych. Rejsy prowadzimy w osobnej grupie wiekowej 14-18 
lat, nie mieszamy załóg dzieci i dorosłych!

REJS DOSZKALAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKIE DLA 
KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ

Rejs adresowany jest dla osób posiadających patent żeglarski lub umiejętności żeglarskie. 
Jest to praktyczna nauka z doświadczonymi instruktorami. Ćwiczymy takie rzeczy jak: wy-
wrotka jachtu, spinaker, wychodzenie z mielizny, elementy nawigacyjne, meteorologię i inne.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE
Proponujemy dowolny termin i miejsce, możliwe szkolenie na jachcie klienta!

KURSY SPECJALISTYCZNE
- weekendowe
- radiooperator SRC, Astronawigacja, Pły-
wy i prądy pływowe, Spinaker, Warszta-
ty nawigacyjne, Nawigacja elektroniczna, 

Warsztaty meteorologiczne, Locja, MPDM, Przepisy śródlądowe, Teoria żeglowania, 
Pierwsza pomoc, Ratownictwo.

KURS NA STERNIKA MOTOROWODNEGO
Uprawnienia sternika mo-
torowodnego pozwalają 
prowadzić jachty motoro-
we, skutery wodne, hau-
seboat. 

● Po wodach śródlądowych (bez ograniczeń)
● Po wodach morskich (12m długości kadłuba, 2Mm od brzegu w porze dziennej)
Dzięki patentowi masz możliwość zabrać rodzinę, przyjaciół w rejs jachtem typu hausbo-
at bądź przemierzać Mazury szybką łodzią motorową. Na Mazurach coraz popularniejszy 
jest czarter łodzi dla wędkarzy. Szybsze poruszanie się między łowiskami zwiększa czas 
na oddawanie się pasji wędkowania!

REJSY MORSKIE
BAŁTYK, ADRIATYK, MORZE ŚRÓDZIEMNE, MORZE 
PÓŁNOCNE 
Wypłyń z nami na szerokie wody i kontynuuj swoją 
przygodę z żeglarstwem!

Patent Żeglarza Jachtowego to dopiero początek dla tego warto iść dalej, razem po-
szerzymy nasze horyzonty!
Popłyń z nami w rejs morski!
ZAPRASZAMY NA REJSY STAŻOWE ORAZ SZKOLENIOWE NA PATENT STERNIKA 
JACHTOWEGO.
Dla chętnych zajęcia z manewrowania jachtem morskim. 
W naszej ofercie mamy również rejsy na 20-sto metrowym jachcie. 
 

REJSY NA ZEGRZU
Na Mazury jednak za daleko? Mamy 
ofertę w centrum Polski! Nasze kur-
sy na patent i rejsy odbywają się tak-
że nad Jeziorem Zegrzyńskim! 
 Kursy skierowane są dla osób doro-
słych, pierwszy kurs rozpoczynamy w kwietniu. 
Kursy w dwóch formach: weekendowej oraz tygodniowej. 
Żeglarzom, którzy zdobyli paten proponujemy doszkolenie pod okiem doświadczo-
nego sternika. 
Dla grup i stałych klientów mamy korzystne rabaty!

W KAŻDY WEEKEND MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA PATENTU 
NA STERNIKA MOTOROWODNEGO!
CENA: 399,00 ZŁ
ZAKOŃCZONY EGZAMINEM!

MIEJSCE: Mazury, Bałtyk, Zegrze
TERMIN: od kwietnia do października, (co tydzień)
CENA: od 499,00 zł / 7 dni

TERMIN: czerwiec – lipiec – sierpień
MIESJCE: Mazury
CENA: od 1699,00 zł / 2 tygodnie

TERMIN: od kwietnia do października
MIEJSCE: MAZURY, BAŁTYK

TERMIN: każdy weekend od kwietnia do października
MIEJSCE: Mazury, Bałtyk, Zegrze
CENA: 399,00 zł

MIEJSCE: Zegrze
TERMIN: od kwietnia do października
CENA: od 499,00 zł / tydzień

http://obozyzeglarskie.com/kursy-1/intensywny-tygodniowy-kurs-zeglarski-na-mazurach-1/
http://obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy-2/mazury-zeglarz-jachtowy-oboz-szkoleniowy15-18-lat-3/
http://obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/rejsy-doszkalajace/
http://obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy-2/kurs-indywidualny-na-patent-zeglarski/
http://obozyzeglarskie.com/kursy-1/sternik-motorowodny-mazury/
http://obozyzeglarskie.com/jacht-na-wylacznosc-mazury-2/
http://rejsyzeglarskie.com/
http://obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy-2/zeglarz-jachtowy-kurs-gdynia/


Trasy naszych rejsów uzależniamy 
od warunków pogodowych, chęci 
uczestników, imprez lokalnych.
Mapa trasy ma charakter poglądo-
wy.
Wszystkie imprezy i szkolenia roz-
poczynają i kończą się w Giżycku, 
a w zależności od rodzaju imprezy 
przebieg trasy się zmienia.

Giżycko położone jest właściwie w centrum Szlaku Wielkich 
Jezior, stąd można kierować się na północ bądź na południe. 

Trasa północna to:
jeziora: Kisajno, Dargin, Dobskie, Mamry.
Poglądowe miejscowości/ porty:Zimny Kąt, Giżycko, Sztynort, Mamer-
ki, Kietlice, Harsz, Węgorzewo, Ogonki.

Trasa południowa to:
Jeziora: Kisajno, Niegocin, Boczne, Jagodne, kanały mazurskie, Tałty, 
Mikołajskie, Bełdany, Śniardwy
Poglądowe miejscowości / porty: Giżycko, Wilkasy, Bogaczewo, Kula, 
Mikołajki, Ruciane Nida, Pisz, Ryn.
Intensywne rejsy szkoleniowe kierują się na północ, ze względu na 
dogodne warunki szkolenia żeglarzy. Umożliwiają to bezpieczniejsze i 
większe akweny oraz mniejsza ilość kanałów, które trzeba pokonywać 
„na silniku”.
Dwutygodniowe rejsy szkoleniowe dla dorosłych w przypadku zebra-
nia całej załogi będą miały dowolność w doborze trasy, po uprzednim 
uzgodnieniu z komandorem rejsu. Pierwszy tydzień popłyną na pół-
noc, gdzie będą mogli uczestniczyć w wykładach i imprezach integra-
cyjnych. W drugim tygodniu obiorą kurs na południe, aby doskonalić 
umiejętności zdobyte w pierwszym tygodniu szkolenia.
Rejsy turystyczne, studenckie turystyczne oraz doszkalające mają 
dowolność w doborze trasy po uprzednim uzgodnieniu z komandorem 
rejsu, jednak tylko w przypadku utworzenia całej załogi (minimum 
czterech osób).

O naszej firmie 
● Posiadamy zgłoszenie do kuratorium oświaty 
● Szekla ma wszelkie pozwolenia do organizacji zajęć dla dzieci i mło-

dzieży oraz gwarancje ubezpieczeniowe
● Koncesja organizatora turystyki nr. 414 Wojewody Pomorskiego 
● Jesteśmy licencjonowaną i największą Szkołą Żeglarstwa w Polsce 
● Zapewniamy całodobowe zabezpieczenie medyczne, ratownicze i 

serwisowe. Nasza motorówka jest w gotowości 24 godziny, 7 dni w 
tygodniu. 

● Dysponujemy flotą 40 nowych i komfortowych jachtów z pełnym 
zabezpieczeniem ratowniczym 

● Nasza profesjonalna kadra instruktorska to starannie wyselekcjo-
nowani ludzie o wysokiej kulturze osobistej i ogromnym doświadcze-
niu w pracy z ludźmi

● Na życzenie udostępniamy nasze liczne rekomendację 
● Po naszych kursach w latach 2010-2014 nasi kursanci mieli jedną z 

najwyższych zdawalności egzaminów żeglarskich 
● Wszystkie egzaminy organizujemy zaraz po zakończeniu naszych 

kursów / rejsów 
● Zapewniamy 100 % bezpieczeństwo

Szkoła Żeglarstwa Szekla
Ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
Biuro czynne: 9-17

Siedziba od kwietnia do października:

Centralny Ośrodek Sportu
Ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko
biuro@obozyzeglarskie.com
www.obozyzeglarskie.com

Tel. 531 771 110
Tel. 690 964 421

TELEFON ALARMOWY: 531 40 90 40

http://obozyzeglarskie.com/linki/trasa-rejsu/
http://obozyzeglarskie.com/linki/flota-nasze-jachty/
http://obozyzeglarskie.com/linki/nasza-baza/

