
WYCIECZKI SZKOLNE

 Wycieczki organizujemy od 10 lat. Posiadamy 30 jachtów, zatrudniamy ponad 60 
 instruktorów i pedagogów, mamy zaplecze, wiedzę i ogromne doświadczenie. 
Działamy w 100 % legalnie, posiadamy koncesję organizatora turystyki, 

współpracujmy z kuratorium oświaty.

 Rocznie szkolimy i organizujemy wycieczki i obozy dla ponad tysiąca dzieci i młodzieży. 

  Uczestnicy nie musza mieć żadnego doświadczenia żeglarskiego. Na każdym jachcie jest 
nasz instruktor, wykwalifikowany opiekun i sternik . Na jednym jachcie jest od  6 do 8 
uczestników. Młodzież jest  całą dobę pod opieką profesjonalnej i wykwalifikowanej 

kadry żeglarskiej. 

 W Wycieczki żeglarskie stwarzają wspaniała okazję do integracji uczniów, praktycznej  
nauki geografii, historii, ochrony środowiska. Młodzież jednocześnie przez cały okres 
uczestniczy w „życiu jachtowym”, gotuje posiłki, sprząta i zmywa naczynia, utrzymuje 

klar i porządek na jachcie, uczy się sterować jachtem.  

Co zapewniamy: 

• Wycieczki organizujemy w formule all inclusive. 
• Pełne wyżywienie (dostarczone przez organizatora) przygotowywane
    na jachtach przez uczestników. 
• Opłaty portowe w trakcie trwania rejsu, paliwo do silników.
• Noclegi na jachtach kabinowych 6 lub 8 osobowych.
•• Opiekę doświadczonych instruktorów/sterników i opiekunów przez całą dobę.
• Pełne ubezpieczenie NNW, podatek VAT, ubezpiecznie jachtów 
    i uczestników.  
• Zabezpieczenie ratownicze i medyczne. Podczas wycieczki pływa z nami 
   ratownik dbający o bezpieczeństwo, stale śledzimy pogodę i warunki 
   meteorologiczne. 
• Pełną organizację bogatego programu wycieczki: wieczorne ogniska, gry 
   i zaba   i zabawy terenowe, wycieczki do lokalnych atrakcji – posiadamy 
   scenariusze na różne warunki pogodowe.

Cena za uczestnika w zł:

             12-25       25-40    40-80    pow. 80 
      osób       osób     osób      osób

1 dzień     150       145        140        140
2 dni          280       270        264        260
3 dni          420       405        396        390
4 dni         560       540        528        520
5 dni 5 dni          700       675        660        650
6 dni          840       810        792        780
7 dni          980       945        924        910

GWARANTUJEMY 100%  BEZPIECZEŃSTWA oraz  świetną zabawę.

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 40 90 40 e-mail: wojtek@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com

Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik
Wiek: 10-19 lat

Ilość uczniów: od 12 do 120 osób
Dogodny dojazd do Giżycka z całej Polski (PKP lub autokar).

Kadra nauczycielska płynie GRATIS!



WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie na w stronę jeziora Bocznego. Całodzienne żeglowanie po jeziorze 
Niegocin. Po południu nawigujemy w stronę Rydzewa, gdzie za pomocą mapy, kompasu 

i małych wskazówek sternika uczestnicy sami muszą znaleźć port docelowy - marina Bogacze-
wo. Wieczorem ognisko, wspólne śpiewanie szant i pieczenie kiełbasek. Możliwa gra - bieg 

jungów. W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą się 
sterować jachtem i pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Żegluga pod kanał Kula, powrót po zachodniej stronie jeziora Niegocin, spłynięcie do portu 

Resort Niegocin w Wilkasach, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. 

------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko 
Marina) - wycieczka ok. 2h (bagaże dowieziemy na stację PKP Giżycko lub w inne miejsce). 

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie Bogaczewa, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze, wycieczka do Giżycka (jako opcja). 
 

Atrakcje na wodzie: : jezioro Niegocin, jezioro Boczne, Gajewska Wyspa Miłości, mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy dorzeczami 
Wisły i Pregoły. 

 

TRASA 2
POŁUDNIE – PÓŁWYSEP KULA

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 2 DNI 
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WYCIECZKI SZKOLNE

 „Kto posiada Sztynort, ten posiada Mazury” pisał Ignacy Krasicki. Podczas rejsu poznamy 
tajemnice tego miejsca oraz dowiemy się z czego słynął ród Lehndorffów. Jest to idealna 

propozycja na dwudniową wycieczkę połączoną z elementami edukacyjnymi.

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie na w stronę Sztynortu pięknym kanałem Niegocińskim. Port doce-
lowy - Sztynort ukryty jest pomiędzy trzcinami. Uczestnicy za pomocą mapy i kompasu oraz 
z małą pomocą sternika muszą sami odnaleźć drogę. Po obiedzie - zwiedzanie pałacu i gra na 
terenie kompleksu pałacu Lehndorff, wieczorne ognisko, wspólne śpiewanie szant i pieczenie 

kiełbasek. 
W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą się ste-

rować jachtem oraz pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Wypłynięcie na jezioro Dobskie, rezerwat - Wyspa Kormoranów i powrót przepięknym szlakiem 
Łabędzim. Następnie spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin w Wilkasach, pakowanie, mycie 

jachtów i zakończenie wycieczki.  

------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko 
Marina) - wycieczka ok. 2h (bagaże dowieziemy na stację PKP Giżycko lub w inne miejsce). 

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie kompleksu pałacu w Sztynorcie w formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wiec-
zorne ognisko z szantami przy gitarze.

 
Atrakcje na wodzie: głazy Sztynorckie, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 

jezioro Niegocin, jezioro Dobskie i jezioro Kisajno.

TRASA 1
PÓŁNOC – OPUSZCZONY PAŁAC LEHNDORFF 

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 2 DNI 
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WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę jeziora Jagodnego i dalsza wyprawa na południe aż do 
samych kanałów Mazurskich, wspólne składanie masztu pod mostem na półwyspie Kula 

i wpłynięcie na jezioro Jagodne - Port Szymonka. Po obiedzie ognisko z kiełbaskami i śpiewan-
iem szant. W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą 

się sterować jachtem, pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Po śniadaniu nawigujemy w stronę Rydzewa, gdzie za pomocą mapy, kompasu i małych wska-
zówek sternika uczestnicy sami muszą znaleźć port docelowy - Marina Bogaczewo. Wspólne 

składanie masztu pod mostem na półwyspie Kula i wpłynięcie na jezioro Boczne.
Możliwy nocleg na dzikiej plaży w lesie (jako opcja).  

Wieczorem bieg jungów (sportowa gra żeglarska) i ognisko, wspólne śpiewanie szant, pieczenie 
kiełbasek.

DZIEŃ 3
Żegluga powrotna, powrót po zachodniej stronie jeziora Niegocin, dalsza nauka żeglowania 
pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin, pakowan-

ie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. 
------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godzin wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: Bogaczewo, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze, gra sportowo-żeglarska - bieg jungów, klimatyczna tawerna 
w Szymonce, półwysep Kula, wspólne składanie masztu. 

 
AAtrakcje na wodzie: : jezioro Niegocin, jezioro Boczne, Gajewska Wyspa Miłości, Mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy dorzeczami 

Wisły i Pregoły, jezioro Jagodne, początek kanałów Mazurskich. 
 

TRASA 2
POŁUDNIE – AŻ DO KANAŁÓW MAZURSKICH

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 3 DNI 
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WYCIECZKI SZKOLNE

„Kto posiada Sztynort, ten posiada Mazury” pisał Ignacy Krasicki. Podczas rejsu poznamy ta-
jemnice tego miejsca oraz dowiemy się z czego słynął ród Lehndorffów. Jest to idealna propozy-

cja na trzydniową wycieczkę połączoną z elementami edukacyjnymi.

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę Sztynortu pięknym kanałem Niegocińskim. Jeśli pogoda 
i czas pozwoli - rejs na jezioro Dargin. Port docelowy Sztynort ukryty jest pomiędzy trzcinami, 
uczestnicy za pomocą mapy i kompasu i z małą pomocą sternika muszą sami odnaleźć drogę. 
Po obiedzie zwiedzanie pałacu i gra na terenie kompleksu pałacowego Lehndorff - bieg jungów 
(sportowa gra żeglarska). W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i nauczą się 

sterować jachtem.

DZIEŃ 2
Wypłynięcie na zachód do rezerwatu Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim. Powrót w stronę dzikiego portu Zimny Kąt. Wieczorem ognisko 
z kiełbaskami bieg jungów (sportowa gra żeglarska). W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe komendy na jachcie i pomogą aktywnie 

sternikowi w podejściu jachtem do portu. Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem szant. 

DZIEŃ 3
RRano dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora oraz sterowanie jachtem, powrót przepięknym szlakiem Łabędzim, spłynięcie do portu w 

Resorcie Niegocin Wilkasy, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. 

------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godziny wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie kompleksu pałacu w Sztynorcie w formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wiec-
zorne ognisko z szantami, bieg jungów - gra żeglarska, nauka posługiwania się mapą i kompasem oraz GPS, nauka rozpalania ogniska.  

 
Atrakcje na wodzie: : głazy Sztynorckie, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 

jezioro Niegocin, jezioro Dobskie, jezioro Kisajno, jezioro Łabap, szlak Łabędzi.
 

TRASA 1
PÓŁNOC – SZTYNORT I REZERWAT WYSPA KORMORANÓW

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 3 DNI 
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WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę jeziora Bocznego, całodzienne żeglowanie po jeziorze 
Niegocin. Po południu nawigujemy w stronę Rydzewa, gdzie za pomocą mapy, kompasu 
i małych wskazówek sternika uczestnicy sami muszą znaleźć port docelowy - Marina 
Bogaczewo. Wieczorem ognisko, wspólne śpiewanie szant i pieczenie kiełbasek. 

W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą się ste-
rować jachtem i aktywnie pomagać sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Po śniadaniu wyprawa na południe aż do samych kanałów Mazurskich, wspólne składanie 
masztu pod mostem na półwyspie Kula i wpłynięcie na jezioro Jagodne, nocleg w porcie Szy-
monka. Po obiedzie bieg jungów (sportowa gra żeglarska), ognisko z kiełbaskami i śpiewaniem 

szant, konkurs węzłów żeglarskich 

DZIEŃ 3
Powrót i nauka nawigowania po jeziorze Jagodnym (regaty dla uczestników). Nocleg na dzikiej plaży na jeziorze Bocznym - ognisko i gra tere-

nowa. 

DZIEŃ 4
Żegluga powrotna, powrót po zachodniej stronie jeziorze Niegocin, dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. 
Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin w Wilkasach, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. Obiad w porcie oraz robienie prowi-

antu na drogę powrotną.

------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godz. wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: Bogaczewo, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze, gra sportowo-żeglarska - bieg jungów, klimatyczna tawerna w 
Szymonce, półwysep Kula, wspólne składanie masztu, dzika plaża. 

AAtrakcje na wodzie: jezioro Niegocin, jezioro Boczne, Gajewska Wyspa Miłości, Mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy dorzeczami 
Wisły i Pregoły, jezioro Jagodne, początek kanałów Mazurskich, regaty. 

TRASA 1
POŁUDNIE – REGATY I WYPRAWA NA POŁUDNIE DO KANAŁÓW MAZURSKICH 

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 4 DNI 
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WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę dzikiego portu Zimny Kąt kanałem Niegocińskim, prze-
pięknym szlakiem Łabędzim. Wieczorem ognisko z kiełbaskami i bieg jungów (sportowa gra 
żeglarska). W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, pomogą 

aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Wypłynięcie w stronę jeziora Mamry (drugiego pod względem wielkości jeziora w Polsce), 
wspólne składanie masztu pod mostem Sztynorckim. Port docelowy - Mamerki, zwiedzanie 
bunkrów, bardzo atrakcyjna gra terenowa z kompasami i GPS. Historyczny kompleks bunkrów 
z czasów II wojny światowej. Bezpieczne i atrakcyjne kąpielisko, wieczorem ognisko z piecze-

niem kiełbasek i śpiewaniem szant. 

DZIEŃ 3
Rano wycieczka na śluzę kanału Mazurskiego (jako opcja wycieczka trwa ok. 4 godz.) albo powrót na południe do rezerwatu Wyspa Kormo-
ranów na jeziorze Dobskim. Nocleg w Porcie Sztynort. Ukryty jest on pomiędzy trzcinami, uczestnicy za pomocą mapy i kompasu z małą 

pomocą sternika muszą sami odnaleźć drogę. Po obiedzie zwiedzanie pałacu i gra na terenie kompleksu pałac Lehndorff. 

DZIEŃ 4
Rano wypłynięcie na jezioro Kisajno, dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. Powrót, spłynięcie do portu w Re-

sorcie Niegocin Wilkasy, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. 

------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godz. wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 

św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.
Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: Sztynort i pałac Lehndorff, most Sztynorcki, Giżycko, Mamerki i kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, śluza w 
Leśniewie (jako opcja) most obrotowy w Giżycku, trasa św. Brunona.

AAtrakcje na wodzie: głazy Sztynorckie, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 
jezioro Niegocin, jezioro Dobskie, jezioro Kisajno, jezioro Mamry, jezioro Kirsajty, jezioro Łabap.

TRASA 1
PÓŁNOC – TAJEMNICE II WOJNY ŚWIATOWEJ  

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 4 DNI 
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WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę dzikiego portu Zimny Kąt pięknym kanałem Niego-
cińskim. Wieczorem ognisko z kiełbaskami oraz bieg jungów (sportowa gra żeglarska).

W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, pomogą aktywnie 
sternikowi w podejściu jachtem do portu.

DZIEŃ 2
Wypłynięcie w stronę jeziora Mamry (drugiego pod względem wielkości jeziora w Polsce), 
wspólne składanie masztu pod mostem Sztynorckim. Port docelowy - Mamerki na jeziorze 
Mamry, zwiedzanie bunkrów, bardzo atrakcyjna gra terenowa z kompasami i GPS. Historyczny 
kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej. Kąpielisko, wieczorem ognisko z pieczeniem 

kiełbasek i śpiewaniem szant. 

DZIEŃ 3
Regaty na jeziorze Mamry.  Docieramy na samą północ szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i wpływamy rzeką Węgorapą do miasta Węgorzewo. 

Po obiedzie wycieczka do miasta, wieczorem możliwe kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu).

DZIEŃ 4
PPowrót na południe do portu Sztynort ukrytego pomiędzy trzcinami, uczestnicy za pomocą mapy i kompasu z małą pomocą sternika muszą 
sami odnaleźć drogę. W ciągu dnia rejs do rezerwatu Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim. Po przybyciu do portu i obiedzie zwiedzanie 

pałacu i gra na terenie kompleksu pałacowego rodu Lehndorff. Wieczorem zawody sportowe lub symulacja pierwszej pomocy. 
W trakcie dnia uczestnicy poznają kolejne węzły i komendy na jachcie.

DZIEŃ 5
RRano wypłynięcie na jezioro Kisajno, dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. Powrót przepięknym szlakiem 
Łabędzim, spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin w Wilkasach, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. Prowiant na drogę pow-

rotną. 
------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godz. wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie kompleksu pałacu w Sztynorcie formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wieczorne 
ognisko z szantami przy gitarze, Mamerki i zwiedzanie kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, bieg jungów - gra żeglarska, nauka 

posługiwania się mapą i kompasem oraz GPS, symulacja pierwszej pomocy.

AAtrakcje na wodzie: głazy Sztynorcike, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 
jezioro Niegocin, jezioro Dobskie, jezioro Kisajno, jezioro Mamry, most Sztynocki, jezioro Kirsajty, jezioro Łabap, rzeka Węgorapa, Węgorzewo, 

Giżycko, most obrotowy w Giżycku, trasa św. Brunona, kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu).

PÓŁNOC – ŚLADAMI TAJEMNIC II WOJNY ŚWIATOWEJ DO WĘGORZEWA 

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 5 DNI 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 40 90 40 e-mail: wojtek@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com



WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę jeziora Bocznego, całodzienne żeglowanie po jeziorze 
Niegocin. Po południu nawigujemy w stronę Rydzewa, gdzie za pomocą mapy, kompasu oraz 
małych wskazówek sternika uczestnicy sami muszą znaleźć port docelowy - Marina Bogaczewo.

Wieczorem ognisko, wspólne śpiewanie szant i pieczenie kiełbasek.
W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą się ste-

rować jachtem, pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Tego dnia czeka nas długa droga, wspólne składanie masztu pod mostem na półwyspie Kula 
i wypłynięcie na jezioro Jagodne, wyprawa przez kanały Mazurskie (Szymoński, Mioduński, 
Lelecki i Tałcki) przez jezioro Tałty do Mikołajek. Wieczorem, po obiedzie zwiedzanie miasta 

Mikołajki. Nocleg w porcie Hotelu Gołębiewskiego. 
Opcja na wieczór lub rano 3 dnia - wyjście do aquaparku (dodatkowy koszt ok. 25 zł/os.). 

DZIEŃ 3
Po śniadaniu wyprawa w stronę największego jeziora w Polsce. Wypłyniemy na jezioro Śniardwy. Nocleg na brzegu jeziora Bełdany lub 
w porcie Popielno. Wycieczka na Wierzbę do stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk, Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli 
Zachowawczej Zwierząt w Popielnie. Możliwość zobaczenia konika polskiego żyjącego na wolności (w razie opóźnienia czasowego lub nie-

korzystnej pogody wycieczka rano). 

DZIEŃ 4
Po śniadaniu wyprawa na północ i powrót przez kanały, wspólne składanie masztu. Na nocleg zatrzymamy się porcie Szymonka. Ognisko 

ze śpiewaniem szant, konkurs węzłów żeglarskich oraz możliwe kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu). 

DZIEŃ 5
Dzień regat po jeziorze Jagodnym, wspólne składanie masztu przy półwyspie Kula. Nauka nawigacji, pracy z mapą i wypłynięcie na jezioro 
Boczne. Nocleg na dziko. Po obiedzie bieg jungów (sportowa gra żeglarska) i ognisko z kiełbaskami i śpiewaniem szant oraz konkurs czystości 

jachtów. 

DZIEŃ 6
ŻŻegluga powrotna, powrót po zachodniej stronie jeziora Niegocin, dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem (dla 
chętnych). Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. Obiad w porcie oraz robienie prowian-

tu na drogę powrotną.
------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godz. wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: Bogaczewo, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze, gra sportowo- żeglarska - bieg jungów, klimatyczna tawerna 
w Sw Szymonce, półwysep Kula, wspólne składanie masztu, wycieczka do Mikołajek, Polska Akademia Nauk, Wierzba, Popielno, gry i zabawy, 
wyprawa przez kanały mazurskie, nauka podstaw nawigacji, posługiwanie się mapą i kompasem, noclegi na dziko, wycieczka do Giżycka. 

Atrakcje na wodzie: jezioro Niegocin, jezioro Boczne, Gajewska Wyspa Miłości, Mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy dorzeczami 
Wisły i Pregoły, jezioro Jagodne, regaty, kanały (Szymoński, Mioduński, Lelecki i Tałcki), jezioro Śniardwy, jezioro Tałty. 

 

TRASA 2
POŁUDNIE – NAJWIĘKSZE JEZIORO W POLSCE – WYPRAWA ŻEGLARSKA  

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 6 DNI 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 40 90 40 e-mail: wojtek@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com



WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę dzikiego portu Zimny Kąt pięknym kanałem Niego-
cińskim. Wieczorem ognisko z kiełbaskami i bieg jungów (sportowa gra żeglarska).

W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie i pomogą aktywnie 
sternikowi w podejściu jachtem do portu.

DZIEŃ 2
Wypłynięcie w stronę jeziora Mamry (drugiego pod względem wielkości jeziora w Polsce), 
wspólne składanie masztu pod mostem Sztynorckim. Port docelowy - Mamerki, zwiedzanie 
bunkrów, bardzo atrakcyjna gra terenowa z kompasami i GPS. Historyczny kompleks bunkrów 
z czasów II wojny światowej. Bardzo ładne i bezpieczne kąpielisko, wieczorem ognisko z piecze-

niem kiełbasek i śpiewaniem szant. 

DZIEŃ 3
Regaty na jeziorze Mamry, docieramy na samą północ szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i wpływamy rzeką Węgorapą do miasta Węgorzewo. 

Po obiedzie wycieczka do miasta, wieczorem możliwe kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu). 

DZIEŃ 4
Dalsza żegluga po jeziorze Mamry wokół wyspy Upałty, następnie płyniemy na wschód na jezioro Święcajty do portu Piękny Brzeg. Wieczorem 

gra terenowa (dla chętnych nauka węzłów lub wykład żeglarski).
LLUB OPCJA - PORT SZTYNORT 

DZIEŃ 5
Powrót na południe, rezerwat Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim i na wieczór spłynięcie do Portu Sztynort ukrytego pomiędzy trzcina-
mi, uczestnicy za pomocą mapy i kompasu z małą pomocą sternika muszą sami odnaleźć drogę. Po obiedzie zwiedzanie pałacu i gra na terenie 

kompleksu pałac Lehndorff. Wieczorem zawody sportowe lub symulacja pierwszej pomocy. 
W trakcie dnia uczestnicy poznają nowe węzły i komendy na jachcie. 

LUB OPCJA – POWRÓT DO BAZY W WILKASACH I 6 DZIEŃ PRZEZNACZONY NA ZWIEDZANIE GIŻYCKA I OKOLIC 

DZIEŃ 6
Rano wypłynięcie i dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin w Wilka-

sach, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. Przygotowanie prowiantu na drogę powrotną. 
------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godz. wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie kompleksu pałacu w Sztynorcie formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wieczorne 
ognisko z szantami przy gitarze, Mamerki i zwiedzanie kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, bieg jungów - gra żeglarska, nauka 

posługiwania się mapą i kompasem oraz GPS, symulacja pierwszej pomocy, wykład żeglarski, nauka węzłów. 

AAtrakcje na wodzie: głazy Sztynorckie, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 
jezioro Niegocin, jezioro Dobskie, jezioro Kisajno, jezioro Mamry, most Sztynocki, Sztynort i pałac Lehndorff, jezioro Kirsajty, jezioro Łabap, 
rzeka Węgorapa, Węgorzewo, Mamerki i kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, Giżycko, most obrotowy w Giżycku, trasa św. Bruno-

na, kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu).

TRASA 1
PÓŁNOC – CAŁE MAZURY PÓŁNOCNE 

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 6 DNI 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 40 90 40 e-mail: wojtek@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com


