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REJSY i REGATY

Witamy serdecznie,

Żeglarstwo to nie tylko wspólna pasja, wypoczynek i re-
laks, to również współpraca i zmagania z żywiołem. Jest 
to idealna forma wypoczynku dla firm można oderwać się 
od problemów, pozostawić je na lądzie i bez reszty dać 
się wciągnąć w zupełnie inny świat, odmienny od tego, do 
którego przywykliśmy.

Na rynku działamy od lat, zajmujemy się organizacją wypo-
czynku pod żaglami, ciesząc się zaufaniem firm, szkół oraz 
klientów indywidualnych. Nasza praca jest naszą 
pasją i wykonujemy ją rzetelnie oraz z  zaangażo-
waniem. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Organizujemy regaty i rejsy dla dużych firm jak 
również kameralne, dla dwóch, trzech załóg.

Gwarantujemy najwyższej jakości jachty, doświad-
czoną kadrę. Wybieramy akweny indywidualnie 
dostosowane do potrzeb danej imprezy.

Pobudza ludzi do współpracy, tworzy 
zespół, który ma wspólny cel – wygrać!

Ilość osób: do 150 osób jednocześnie 
Termin: dowolny 
Miejsce: Mazury (flota 40 jachtów) 
Możliwe równię inne akweny:  
Zatoka Gdańska, Chorwacja, Bałtyk.
W tym duże i ekskluzywne jachty żaglo-
we i motorowe.

ZOBACZ PROPOZYCJĘ DLA NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW
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REJSY i REGATY
Rywalizacja napędza i dopinguje!

Współpracujemy z:
● Polskim Związkiem Żeglarskim
● Największymi firmami czarterowymi, dzięki 

temu możemy Państwu zapewnić najwyższej 
jakości w pełni sprawdzone jachty.

● Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratowni-
czym, które pomaga nam zabezpieczać imprezy

● Profesjonalna Komisją Regatową
● Hotelami, doskonale znamy wszystkie obiekty 

hotelowe na Mazurach  
● Firmami cateringowymi świadczącymi usługi 

towarzyszące regatom

ZAPEWNIAMY:
● jachty takiej samej klasy
● sterników, instruktorów Żeglarstwa
● usługi towarzyszące
● pełne wyżywienie
● zabezpieczenie atownicze WOPR
● zaplecze hotelowe
● Komisję Sędziowską i Regatową
● zabezpieczenie logistyczne
● puchary i dyplomy
● imprezy Towarzyszące
● transport i logistyka
● działania PR, oprawa wizualna regat,  

koncerty towarzyszące,  
nagrody, gadżety
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