Na każdej wycieczce:

Odbieramy Was w Giżycku, z dworca PKP lub jeżeli
przyjeżdżacie własnym autokarem spotykamy się już
w naszym porcie. Dzielimy się na załogi i lokujemy
się na jachtach. Na nich czeka już na was skipper
oraz wyżywienie. Przed wypłynięciem każda załoga
przechodzi kurs bezpieczeństwa. Po odprawie wyruszamy w trasę. W trakcie rejsu realizujemy program
wycieczki a w razie niepogody mamy przygotowane
dodatkowe zajęcia. Nie będziecie się nudzić!

BŁĘKITNA SZKOŁA
WYCIECZKI SZKOLNE JACHTEM
PO MAZURACH

Kadra: na każdym jachcie znajduje się sternik/instruktor opiekujący się swoją załogą. Całą wycieczką
zawiaduje komandor. Wszystkie zajęcia są przeprowadzane przez naszą wyszkoloną kadrę instruktorską. Nauczyciele w trakcie wycieczki mogą podobnie
jak młodzież wypocząć po trudach roku szkolnego!
Na każdym jachcie znajdziemy:
•
•
•
•
•
•
•

od

Wygodne koje do spania
Kambuz (aneks kuchenny)
WC chemiczne
Radio z CD
Mapy Mazur
Sprzęt ratunkowy oraz apteczka
Zapewniamy całodzienne wyżywienie

199 zł
2 dni

Co wchodzi w cenę wycieczki:
•
•
•
•
•
•
•

Pełne wyżywienie
Opłaty portowe w trakcie rejsu
Paliwo do silników
Noclegi na nowoczesnych, bezpiecznych jachtach
Opiekę doświadczonych instruktorów
Ubezpieczenie NNW
Śpiewnik żeglarski oraz koszulka rejsowa dla
wszystkich uczestników
• Nauczyciele płyną GRATIS (1 na 10 uczestników)

Indywidualny plan

Masz ochotę na indywidualny plan wycieczki?
Złóż zapytanie na: biuro@obozyzeglarskie.com

KONTAKT

Szkoła Żeglarstwa SZEKLA
biuro@obozyzeglarskie.com
tel.: +48 531 771 110

ADRES

ul. Legnicka 7, 80-150, GDAŃSK

NASZA BAZA

Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku
ul. Moniuszki 22

SZEKLA SZKOŁA ŻEGLARSTWA
www.ObozyZeglarskie.com

Opuszczony pałac Lehndorff – 2 dni

Tajemnice II wojny światowej – 3 dni

Największe jezioro Polski – 5 Dni

„Kto posiada Sztynort, ten posiada Mazury” pisał
Ignacy Krasicki. Podczas rejsu poznamy tajemnice tego
miejsca oraz dowiemy się z czego słynął ród Lehendorfów. Jest to idealna propozycja na dwudniową wycieczkę połączoną z elementami edukacyjnymi.

Trzy dniowa wycieczka fabularyzowana na bazie historii
II Wojny Światowej. Odwiedzimy bunkry z II Wojny światowej, Kanał Mazurski, Węgorzewo, bezludne wyspy Mazur.
Wszystko połączone w fabularną grę z użyciem GPS trwającą 3 dni non stop!
Atrakcje na lądzie: Mamerki – kompleks bunkrów
z II Wojny Światowej o powierzchni 250 ha, Kanał Mazurski, punkt widokowy nad jez. Święcajty, Giżycko, odkopywanie skrzyni skarbów.
Atrakcje na wodzie: Szlak Łabędzi (obszar natura 2000),
głazy Sztynorckie, wyspy na jez. Mamry, Węgorapa – piękna rzeka, którą wpłyniemy do Węgorzewa, pływanie pod
żaglami.
Porty: Giżycko COS, Mamerki, Węgorzewo.
Plan wycieczki:
Dzień 1: przyjazd, zakwaterowanie, szkolenie wstępne,
wręczenie GPS uczestnikom, wypłynięcie na Mamerki,
gra terenowa na bunkrach, ognisko z kiełbaskami oraz
szanty przy gitarze.
Dzień 2: wyjście na śluzę kanału Mazurskiego, wypłynięcie
na jez. Święcajty – punkt widokowy na 4 jeziora, Węgorzewo – gra miejska, możliwość wyjścia na kąpielisko.
Dzień 3: wypłynięcie na Mamry, przepłynięcie obok głazów
Sztynorckich, poszukiwanie skrzyni skarbów na bezludnej
wyspie, spłynięcie do portu w Giżycku, pakowanie, zakończenie imprezy.

Wyprawa na największe jezioro w Polsce – Śniardwy. Coś dla
odważnych podróżników. Po drodze przeprawimy się przez
kanały mazurskie, zobaczymy XIX wieczny most obrotowy,
odwiedzimy Króla Sielaw w Mikołajkach, poznamy klimatyczne porty by dotrzeć na największe polskie jezioro – Śniardwy.
Tam spędzimy noc na owianej legendą wyspie Czarci Ostrów,
gdzie znajdują się elementy dawnej fortyfikacji. Przy ognisku
z kiełbaskami usłyszycie budzące dreszczyk emocji podania
ludowe o wyspie.
Atrakcje na lądzie: Most obrotowy z XIX wieku,
wieś Szymonka, Mikołajki.
Atrakcje na wodzie: kanały mazurskie, Jeziora: Niegocin,
Boczne, Jagodne, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, Król Sielaw,
bezludna wyspa Czarci Ostrów, pływanie pod żaglami.
Porty: Giżycko, Szymonka, Śniardwy, Bila, Giżycko.

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie kompleksu pałacu w formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wieczorny kominek z szantami przy gitarze.
Atrakcje na wodzie: głazy Sztynorcie, szlak Łabędzi
(obszar natura 2000), wyspa kormoranów, pływanie
pod żaglami.
Porty: Giżycko COS, Sztynort.
Plan wycieczki:
Dzień 1: przyjazd, zakwaterowanie, szkolenie wstępne,
wręczenie GPS uczestnikom, wypłynięcie w stronę Sztynortu. Gra na terenie kompleksu pałacu Lehendorff,
wieczorne szanty z gitarą.
Dzień 2: Wypłynięcie na jez. Dobskie, wyspa Kormoranów, powrót Szlakiem Łabędzim, spłynięcie do portu
w Giżycku, pakowanie, zakończenie imprezy.

Cena:
250 zł/os (15 – 25 osób)
240 zł/os (25 – 40 osób)
220 zł/os (40 – 80 osób)
199 zł/os (pow. 80 osób)

Cena:
360 zł/os (15 – 25 osób)
350 zł/os (25 – 40 osób)
340 zł/os (40 – 80 osób)
320 zł/os (pow. 80 osób)

Plan wycieczki:
Dzień 1: przyjazd, zakwaterowanie, szkolenie wstępne,
wypłynięcie do Szymonki, zajęcia strzelania z łuku,
zwiedzanie wsi Szymonka, ognisko z kiełbaskami i gitarą.
Dzień 2: rejs przez kanały mazurskie, jezioro Tałty, Mikołajskie, Śniardwy. Nocleg na wyspie „Czarci Ostrów”, ognisko,
legendy o wyspie, nocna gra fabularna.
Dzień 3: wypłynięcie w stronę Mikołajek, zwiedzanie
miasta, gra – żeglarskie memory, możliwość wyjścia
do Aquaparku.
Dzień 4: wypłynięcie w stronę Giżycka, regaty załóg, przypłynięcie na pole biwakowe „Bila”, bieg jungów (sportowa
gra żeglarska), ognisko pożegnalne oraz szanty.
Dzień 5: budujemy most – zajęcia techniczne, spłynięcie
do Giżycka, pakowanie, zakończenie imprezy.

Cena:
570 zł/os (15 – 25 osób)
560 zł/os (25 – 40 osób)
550 zł/os (40 – 80 osób)
540 zł/os (pow. 80 osób)

