WYCIECZKI SZKOLNE
60

20

doświadczonych
instruktorów
i pedagogów

30 jachtów

• współpraca z kuratorium oświaty
• Rocznie szkolimy i organizujemy wycieczki i obozy dla ponad
tysiąca dzieci i młodzieży.

• Uczestnicy nie muszą mieć żadnego doświadczenia żeglarskiego. Na każdym jachcie jest nasz instruktor, wykwaliﬁkowany opiekun i sternik. Młodzież przez całą dobę znajduje się
pod opieką wykwaliﬁkowanej kadry żeglarskiej.

lat
doświadczenia

oraz

koncesja
organizatora
turystyki

nasza wiedza,
doświadczenie
i pasja do pracy
z młodzieżą

Jesteśmy

EDUKATOREM ROKU

laureatem prestiżowej nagrody
Związku Żeglarskiego

• Wycieczki żeglarskie stwarzają wspaniałą okazję do integracji uczniów, praktycznej nauki geograﬁi, historii, ochrony
środowiska, współpracy, empatii. Młodzież uczestniczy w
„życiu jachtowym”, gotuje posiłki, sprząta i zmywa naczynia,
utrzymuje klar i porządek na jachcie, uczy się sterować
jachtem i przechodzi podstawowe szkolenie żeglarskie.

100% bezpieczeństwa
i 300% dobrej zabawy
CO ZAPEWNIAMY NA KAŻDEJ WYCIECZCE:

• Wycieczki organizujemy w formule all inclusive.
• Nauczyciele płyną GRATIS.
• 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 dla każdego
uczestnika, ubezpieczenie jachtów. Zabezpieczenie ratownicze
i medyczne, serwis na szlaku.

• Podczas wycieczki pływa z nami ratownik dbający o bezpie-

Ilość uczniów: od 12 do 90 osób
Wiek: od 9 lat do 25 lat
Terminy: kwiecień - październik
Dogodny dojazd: z całej Polski (PKP lub autokar)

CENNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH
SEZON 2022/23
12-25
osób

25-40
osób

40-80
osób

pow. 80
osób

1 dzień

199

199

199

199

2 dni

469

459

449

439

3 dni

679

669

659

649

4 dni

889

879

869

859

5 dni

1179

1169

1159

1149

6 dni

1359

1349

1339

1329

7 dni

1589

1579

1569

1549

1-3

3-4

5-6

6

NAUCZYCIELE GRATIS

Baza
Wiedzy Żeglarskiej

Testy Egzaminacyjne
na patenty żeglarskie

Kursy i Rejsy

czeństwo.

• Pełną organizację bogatego programu wycieczki: wieczorne
ogniska, gry i zabawy terenowe, wycieczki do lokalnych atrakcji
– posiadamy scenariusze na różne warunki pogodowe.

Szkoła żeglarstwa Szekla
ul. Wały Jagiellońskie 8, 80-887 Gdańsk
email: biuro@obozyzeglarskie.com • tel. (+48) 531 013 348
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WYCIECZKI SZKOLNE
PRZYKŁADOWA
WYCIECZKA
2 DNI
WERSJA

PRZYKŁADOWA
WYCIECZKA 2 DNI

PÓŁNOC –
OPUSZCZONY PAŁAC LEHNDORFF

INTEGRACJA KLASY
Dzień 1

•

Przyjazd do portu Piękny Brzeg Apel powitalny, podział na
załogi, przydzielenie na odpowiednie jachty
Przygotowanie obiadu na jachcie, klar i wypłynięcie do
portu Kietlice/ przystań Kętrzyńska Spłynięcie do portu
Kietlice. Przystań Kętrzyńska
Wieczorne ognisko z
szantami i morskimi opowieściami Gra terenowa bieg
Jungów
Integracja i dyskoteka/ognisko
Toaleta
wieczorna i cisza nocna.

„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 2

Rano przyjazd uczestników, przywitanie
Krótkie
szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachowania na
jachcie Wypłynięcie w stronę Sztynortu - port docelowy 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 sterować jachtem
oraz pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do
portu.

•

•
•
•

•

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
Regaty między bojami farwaterowymi na jeziorze
Święcajty Żeglowanie do portu Piękny Brzeg Obiad
Klar jachtów i pakowanie.

•

•

•

•

WERSJA HISTORYCZNA
Dzień 1

•

•
•

•

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
w Mamerkach Regaty między bojami farwaterowymi na
jeziorze Święcajty Żeglowanie do portu Piękny Brzeg
Obiad Klar jachtów i pakowanie.

•

•

•

•

•

•

•

•

Przyjazd do portu Piękny Brzeg Apel powitalny, podział na
załogi, przydzielenie na odpowiednie jachty
Przygotowanie obiadu na jachcie, klar i wypłynięcie do
portu Mamerki Zwiedzanie bunkrów z II wojny światowej
Wieczorne ognisko z szantami i morskimi opowieściami,
gra terenowa, wycieczka do Muzeum bunkrów Toaleta
wieczorna i cisza nocna.

Dzień 2

DZIEŃ 1

•

DZIEŃ 2

Wypłynięcie na jezioro Dobskie, rezerwat - Wyspa
Kormoranów i powrót (rezerwat przyrody) Następnie
spłynięcie do portu w Pięknym Brzegu pakowanie, mycie
jachtów i zakończenie wycieczki.

•

ATRAKCJE NA LĄDZIE

Zwiedzanie kompleksu pałacu w Sztynorcie w formie gry
terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum)
Wieczorne ognisko z szantami przy gitarze

•

DODATKOWA OPCJA

Zwiedzanie Muzeum Mamerki (wycieczka ok. 2h - koszt ok. 25 zł)

ATRAKCJE NA LĄDZIE

Gra terenowa, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze.

ATRAKCJE NA WODZIE

J. Świecajty, j. Mamry
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WYCIECZKI SZKOLNE
PRZYKŁADOWA
WYCIECZKA

3 DNI

PÓŁNOC – ŚLADAMI
TAJEMNIC II WOJNY
Dzień 1

•

ATRAKCJE NA LĄDZIE

Przyjazd do portu Piękny Brzeg Apel powitalny, podział na
załogi, przydzielenie na odpowiednie jachty
Przygotowanie obiadu na jachcie, klar i wypłynięcie do
portu Kietlice Spłynięcie do portu Kietlice Wieczorne
ognisko z szantami i morskimi opowieściami Toaleta
wieczorna i cisza nocna.

Mamerki Wieczorne ognisko z szantami przy gitarze Gra
sportowo-żeglarska - bieg jungów Wspólne składanie
masztu Nauka żeglarstwa.

Dzień 2

Obszar natura 2000
Święcajty.

•

•

•

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Regaty pomiędzy
bojami farwaterowymi na jeziorze Mamry Spłynięcie do
portu-przystani Mamerki Obiad na jachcie Zwiedzanie
bunkrów z II wojny światowej oraz Muzeum Gra terenowa
Bieg Jungów Dyskoteka Toaleta wieczorna i cisza
nocna.

•

•

Dzień 3

•

•
•

•

•

ATRAKCJE NA WODZIE

• Pływanie pod żaglami, j. Mamry, j.

•
•
•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
w Mamerkach Żeglowanie do portu Piękny Brzeg Obiad
Klar jachtów i pakowanie.

•

•
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WYCIECZKI SZKOLNE
WYCIECZKA SZKOLNA
Dzień 1

•

Przyjazd do portu Piękny Brzeg Apel powitalny, podział na
załogi, przydzielenie na odpowiednie jachty
Przygotowanie obiadu na jachcie, klar i wypłynięcie do
portu Kietlice Spłynięcie do portu Kietlice Wieczorne
ognisko z szantami i morskimi opowieściami Toaleta
wieczorna i cisza nocna.

•

•

•

•

4 DNI
DODATKOWA OPCJA

•

Zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy)
Przepiękna trasa św. Brunona, centrum Giżycka, porty
jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2h) - Możliwe również
zwiedzanie twierdzy Boyen + 1h (ok. 15 zł/os. bilet wstępu).

ATRAKCJE NA LĄDZIE

Dzień 2

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
w Kietlicach Przygotowanie obiadu na kotwicy na jeziorze
Kirsajty (możliwe ćwiczenia ratownicze na jeziorze, jeżeli
pozwolą na to warunki pogodowe)
Przepłynięcie na
jezioro Dargin oraz Kisajno, żeglowanie przy zachodzie
Spłynięcie do portu w
słońca przez Łabędzi Szlak
Giżycku Kolacja na jachtach, wieczorna toaleta, cisza
nocna.

•

•

•

•

•

•

•

ATRAKCJE NA WODZIE

•

•

•

Jezioro Niegocin Jezioro Boczne Gajewska Wyspa
Miłości Mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy
dorzeczami Wisły i Pregoły Jezioro Jagodne Początek
kanałów Mazurskich Mini regaty.

•

•

Dzień 3

•

Wieczorne ognisko z szantami przy gitarze
Gra
sportowo-żeglarska - Bieg Jungów Wspólne składanie
masztu Dzika plaża Nauka żeglowania Zwiedzanie
Giżycka.

•

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie
Możliwość
zorganizowania zwiedzania Twierdzy Boyen / poranny blok
zajęć żeglarskich Wypłyniecie z portu Przepłynięcie
Kanału Giżyckiego wraz ze słynnym (jednym z dwóch w
Europie) mostem obrotowym
Spłynięcie do portu
Sztynort Lekcja historii na żywo „Pałac Lehndorffów”
Gra terenowa Bieg Jungów Toaleta wieczorna i cisza
nocna.

•

•

Dzień 4

•

•

•

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
Sztynort Żeglowanie do portu Piękny Brzeg Obiad Klar
jachtów i pakowanie.

•

•
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WYCIECZKI SZKOLNE
PRZYKŁADOWA
5 DNI
WYCIECZKA
Dzień 1

•

Przyjazd do portu Piękny Brzeg Apel powitalny, podział na
załogi, przydzielenie na odpowiednie jachty
Przygotowanie obiadu na jachcie, klar i wypłynięcie do
portu Kietlice Spłynięcie do portu Kietlice Wieczorne
ognisko z szantami i morskimi opowieściami Toaleta
wieczorna i cisza nocna. W trakcie dnia uczestnicy poznają
podstawowe węzły i komendy na jachcie, pomogą
aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu.

•

•

•

Dzień 2

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
w Kietlicach Przygotowanie obiadu na kotwicy na jeziorze
Kirsajty (możliwe ćwiczenia ratownicze w jeziorze, jeżeli
Przepłynięcie na
pozwolą na to warunki pogodowe)
jezioro Dargin oraz Kisajno, żeglowanie przy zachodzie
słońca przez Łabędzi Szlak Spłynięcie do portu Neptun w
Giżycku Kolacja na jachtach, wieczorna toaleta, cisza
nocna.

•

•

•

•

Dzień 3

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie
Możliwość
zorganizowania zwiedzania Twierdzy Boyen / poranny blok
zajęć żeglarskich Przepłynięcie Kanału Giżyckiego wraz
ze słynnym (jednym z dwóch w Europie) mostem
obrotowym
Spłynięcie do portu Resort Niegocin w
Wilkasach Konkurs - Jachtowy Masterchef (obiad)
Wieczorne ognisko z szantami i turniej siatkówki Toaleta
wieczorna i cisza nocna.

•

•
•

•

Dzień 4

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
Przepłynięcie kanały Niegocińskiego
w Wilkasach
Regaty między bojami farwaterowymi przez jezioro Kisajno
Spłynięcie do portu Sztynort lub Mamerki Obiad
Lekcja historii na żywo „Pałac Lehndorffów” /Mamerki
Gra terenowa Bieg Jungów Toaleta wieczorna i cisza
nocna.

•

•

•

•

Dzień 5

•

•
•
•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
Sztynort/ Mamerki Żeglowanie do portu Piękny Brzeg
Obiad Klar jachtów i pakowanie.

•

•
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WYCIECZKI SZKOLNE
PRZYKŁADOWA WYCIECZKA DO KANAŁÓW
MAZURSKICH / *Mikołajek
DZIEŃ 1

Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie
z zakresu bezpieczeństwa i zachowania na jachcie
Wypłynięcie w stronę jeziora Mamry, całodzienne
żeglowanie po jeziorze Kisajno Po południu nawigujemy w
stronę Giżycka gdzie za pomocą mapy, kompasu oraz
małych wskazówek sternika uczestnicy sami muszą
znaleźć port docelowy - Zimny Kąt Wieczorem ognisko,
wspólne śpiewanie szant i pieczenie kiełbasek W trakcie
dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na
jachcie, nauczą się sterować jachtem, pomagać aktywnie
sternikowi w podejściu jachtem do portu.

•

•

•

•

DZIEŃ 5

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

•

•

•
•

DZIEŃ 4

Wczesnym rankiem po śniadaniu wyprawa na północ i
powrót przez kanały lub j. Jagodne, wspólne składanie
masztu Na nocleg zatrzymamy się porcie Bogaczewo lub
* Giżycku Ognisko ze śpiewaniem szant, konkurs węzłów
żeglarskich oraz możliwe kino na powietrzu (wyświetlane
na żaglu) Żeglowanie po j. Jagodnym, Bocznym i Niegocin.

•

•
•
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DZIEŃ 6

Żegluga powrotna, powrót do Pięknego Brzegu.

UWAGA

Możliwość dopłynięcia do Mikołajek uzależniona jest od
korzystnych
warunków
pogodowych
przypadku
niekorzystnej pogody dopływamy jedynie do kanałów
Mazurskich.

DZIEŃ 3

Po śniadaniu wyprawa w stronę 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 - wyjście do aquaparku
(dodatkowy koszt ok. 35 zł/os.).
Uwaga: możliwości dopłynięcia do Mikołajek uzależniona
jest od korzystnych warunków pogodowych przypadku
niekorzystnej pogody do pływamy jedynie do kanałów
Mazurskich i Szymonki.

•

•

DZIEŃ 2

Tego dnia czeka nas długa droga, wspólne składanie
masztu pod mostami w zabytkowym kanale przez Giżycko i
wypłynięcie na jezioro Niegocin i Jagodne, do portu
Szymonka / Bogaczewo.

6 DNI

ATRAKCJE NA LĄDZIE

•

Wieczorne ognisko z szantami przy gitarze
Gra
sportowo-żeglarska - Bieg Jungów Klimatyczna tawerna
w Szymonce Półwysep Kula Wspólne składanie masztu
Wycieczka do Mikołajek Gry i zabawy Wyprawa przez
Nauka podstaw nawigacji
kanały mazurskie
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.

•

•

•

•

•

•
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WYCIECZKI SZKOLNE
PRZYKŁADOWA
6 DNI
WYCIECZKA
TRASA 1 PÓŁNOC – CAŁE
MAZURY PÓŁNOCNE
Dzień 1

•

Przyjazd do portu Piękny Brzeg Apel powitalny, podział na
załogi, przydzielenie na odpowiednie jachty
Przygotowanie obiadu na jachcie, klar i wypłynięcie do
Wypłynięcie w stronę jeziora Mamry
portu Kietlice
(drugiego pod względem wielkości jeziora w Polsce)
Spłynięcie do portu Kietlice
Wieczorne ognisko z
szantami i morskimi opowieściami Toaleta wieczorna i
W trakcie dnia uczestnicy poznają
cisza nocna
podstawowe węzły i komendy na jachcie, pomogą aktywnie
sternikowi w podejściu jachtem do portu.

•

•

•

•

Dzień 2

•

•

Pobudka, poranna toaleta, śniadanie Wypłynięcie z portu
w Kietlicach Regaty pomiędzy bojami farwaterowymi na
jeziorze Mamry.
Spłynięcie do przystani Mamerki. Obiad na jachcie
Zwiedzanie bunkrów z II wojny światowej Gra terenowa
Bieg Jungów. Port docelowy - Mamerki, zwiedzanie
bunkrów, bardzo atrakcyjna gra terenowa z kompasami i
GPS. Historyczny kompleks bunkrów z czasów II wojny
światowej, 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

Dalsza żegluga po jeziorze Mamry wokół wyspy Upałty, na
wieczór spłynięcie do Portu Sztynort ukrytego 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 - l
ekcja historii na żywo „Pałac
Lehndorffów” Nauka węzłów lub wykład żeglarski
Toaleta wieczorna i cisza nocna.

•

•
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•

DZIEŃ 5

•

Rezerwat Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim
Wieczorem zawody sportowe lub symulacja pierwszej
pomocy
Port docelowy Ogonki
W trakcie dnia
uczestnicy poznają nowe węzły i komendy na jachcie.

•

•

DZIEŃ 6

Rano wypłynięcie i dalsza nauka żeglowania pod okiem
instruktora i sterowanie jachtem Spłynięcie do portu
Piękny Brzeg.

•

www.ObozyZeglarskie.com

