
Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 

warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  

bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 

10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
(żaglówki, kajaki, motorówki) 

14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 

rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
gra na orientację, fantomy 

17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
uczestników do Gdańska 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,

WYSPA OD STRONY WODY 
– kajaki, żaglówki i motorówki
Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria
żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład
z bezpieczeństwa

10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa

WYSPA OD STRONY LĄDU
– rowery, gra na orientację, fantomy

15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
„Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska

19:30 Przejście na pole campingowe. 
WYSPA NOCĄ
– nauka rozbijania namiotów
i przygotowywania obozowiska

20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
śpiewanie i granie 

21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
(opcja noclegu w domkach)

DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 

z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

AKTYWNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WYCIECZKI

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

Szkoła Żeglarstwa Szekla, 
Essentiel Sp. z o. o.

ul. Wały Jagiellońskie 8, 
80–887 Gdańsk

tel.  535 408 544
biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com

ODWIEDŹ 
NASZĄ STRONĘ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

nocleg w formie
biwaku pod namiotami

AKTYWNA WYCIECZKA
DWUDNIOWA

SZKÓŁKA ŻEGLARSKA DLA DZIECI
MALI OPTYMIŚCI 

6–15 LAT

TAJEMNICE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
I STAREGO MIASTA W GDAŃSKU

GDAŃSK

MAZURY

• Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska
• Nocleg, kompletny  sprzęt biwakowy dla każdego
• Wyżywienie: obiad 2x, kolacja, ognisko, śniadanie,

woda w trakcie
• Pełne bezpieczeństwo
• Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt: żaglówki, kajaki,

rowery, fantomy
• Zajęcia programowe
• Opiekę doświadczonej kadry instruktorów i animatorów
• Pełne ubezpieczenie
• Przewodnik po Gdańsku
• Nauczyciele jadą gratis

Pełna atrakcji dwudniowa wycieczka, podczas 
której odkrywamy tajemnice Wyspy Sobieszewskiej 
z wody i z lądu, poznajemy smak prawdziwego 
biwakowania, a potem przenosimy się w czasie do 
miejskich murów, gdzie bije serce historii Gdańska. 
Historia, biologia, geografia i survival w jednym? 
Tak, to nasz plan lekcji dla błękitnej szkoły Szekli.   

CENA ZAWIERA 

359 zł/os.CENA 

nocleg w domkach389 zł/os.

cały rok

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

Szekla powstała 20 lat temu z naszych marzeń. 
Nauczyliśmy się je spełniać, robiąc to, co kochamy.
Żeglujemy, bo to daje nam wolność i spełnienie.
Uczymy jak żeglować, bo dzielenie się swoją pasją 
jest wspanialsze niż trzymanie jej dla siebie.
Gdańsk i Mazury są nam najbliższe. 

Z Wami za każdym razem od nowa odkrywamy 
najpiękniejsze zakątki Wielkich Jezior Mazurskich 
i Bałtyckiego Wybrzeża. Nasza praca daje nam radość 
i zarażamy nią co roku kolejnych adeptów żeglarstwa. 

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy już 
zasmakowałeś żeglarskiej przygody i masz ochotę 
na więcej, zapraszamy na pokład. Tutaj jest miejsce 
dla każdego!

MAZURY



WYCIECZKI
Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

CZAS TRWANIA WYCIECZEK

GRUPY WIEKOWE

O NAS

NASZA BAZA

SPRZĘT Z KTÓREGO KORZYSTAMY 

CZEGO SIĘ NAUCZYMY POPRZEZ ZABAWĘ? 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI!

6–9 lat 9–13 lat 13–16 lat

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

AKTYWNIE NA WYSPIE 
SOBIESZEWSKIEJ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

159 zł/os.CENA 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA 6–15 LAT

AKTYWNE



WYCIECZKI
Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

CZAS TRWANIA WYCIECZEK

GRUPY WIEKOWE

O NAS

NASZA BAZA

SPRZĘT Z KTÓREGO KORZYSTAMY 

CZEGO SIĘ NAUCZYMY POPRZEZ ZABAWĘ? 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI!

6–9 lat 9–13 lat 13–16 lat

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

AKTYWNIE NA WYSPIE 
SOBIESZEWSKIEJ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 
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WYCIECZKA JEDNODNIOWA 6–15 LAT

AKTYWNE



WYCIECZKI
Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

CZAS TRWANIA WYCIECZEK

GRUPY WIEKOWE

O NAS

NASZA BAZA

SPRZĘT Z KTÓREGO KORZYSTAMY 

CZEGO SIĘ NAUCZYMY POPRZEZ ZABAWĘ? 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI!

6–9 lat 9–13 lat 13–16 lat

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

AKTYWNIE NA WYSPIE 
SOBIESZEWSKIEJ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 
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WYCIECZKA JEDNODNIOWA 6–15 LAT

AKTYWNE



WYCIECZKI
Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

CZAS TRWANIA WYCIECZEK

GRUPY WIEKOWE

O NAS

NASZA BAZA

SPRZĘT Z KTÓREGO KORZYSTAMY 

CZEGO SIĘ NAUCZYMY POPRZEZ ZABAWĘ? 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI!

6–9 lat 9–13 lat 13–16 lat

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

AKTYWNIE NA WYSPIE 
SOBIESZEWSKIEJ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

159 zł/os.CENA 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA 6–15 LAT

AKTYWNE



WYCIECZKI
Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY!

CZAS TRWANIA WYCIECZEK

GRUPY WIEKOWE

O NAS

NASZA BAZA

SPRZĘT Z KTÓREGO KORZYSTAMY 

CZEGO SIĘ NAUCZYMY POPRZEZ ZABAWĘ? 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI!

6–9 lat 9–13 lat 13–16 lat

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

AKTYWNIE NA WYSPIE 
SOBIESZEWSKIEJ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

159 zł/os.CENA 

WYCIECZKA JEDNODNIOWA 6–15 LAT

AKTYWNE



Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

AKTYWNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WYCIECZKI

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

Szkoła Żeglarstwa Szekla, 
Essentiel Sp. z o. o.

ul. Wały Jagiellońskie 8, 
80–887 Gdańsk

tel.  535 408 544
biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com

ODWIEDŹ 
NASZĄ STRONĘ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

nocleg w formie
biwaku pod namiotami

AKTYWNA WYCIECZKA
DWUDNIOWA

SZKÓŁKA ŻEGLARSKA DLA DZIECI
MALI OPTYMIŚCI 

6–15 LAT

TAJEMNICE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
I STAREGO MIASTA W GDAŃSKU

GDAŃSK

MAZURY

• Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska
• Nocleg, kompletny  sprzęt biwakowy dla każdego
• Wyżywienie: obiad 2x, kolacja, ognisko, śniadanie,
   woda w trakcie
• Pełne bezpieczeństwo 
• Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt: żaglówki, kajaki, 
  rowery, fantomy
• Zajęcia programowe
• Opiekę doświadczonej kadry instruktorów i animatorów 
• Pełne ubezpieczenie 
• Przewodnik po Gdańsku
• Nauczyciele jadą gratis

Pełna atrakcji dwudniowa wycieczka, podczas 
której odkrywamy tajemnice Wyspy Sobieszewskiej 
z wody i z lądu, poznajemy smak prawdziwego 
biwakowania, a potem przenosimy się w czasie do 
miejskich murów, gdzie bije serce historii Gdańska. 
Historia, biologia, geografia i survival w jednym? 
Tak, to nasz plan lekcji dla błękitnej szkoły Szekli.   

CENA ZAWIERA 

359 zł/os.CENA 

nocleg w domkach389 zł/os.

cały rok

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

Szekla powstała 20 lat temu z naszych marzeń. 
Nauczyliśmy się je spełniać, robiąc to, co kochamy.
Żeglujemy, bo to daje nam wolność i spełnienie.
Uczymy jak żeglować, bo dzielenie się swoją pasją 
jest wspanialsze niż trzymanie jej dla siebie.
Gdańsk i Mazury są nam najbliższe. 

Z Wami za każdym razem od nowa odkrywamy 
najpiękniejsze zakątki Wielkich Jezior Mazurskich 
i Bałtyckiego Wybrzeża. Nasza praca daje nam radość 
i zarażamy nią co roku kolejnych adeptów żeglarstwa. 

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy już 
zasmakowałeś żeglarskiej przygody i masz ochotę 
na więcej, zapraszamy na pokład. Tutaj jest miejsce 
dla każdego!

MAZURY



Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

AKTYWNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WYCIECZKI

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

Szkoła Żeglarstwa Szekla, 
Essentiel Sp. z o. o.

ul. Wały Jagiellońskie 8, 
80–887 Gdańsk

tel.  535 408 544
biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com

ODWIEDŹ 
NASZĄ STRONĘ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

nocleg w formie
biwaku pod namiotami

AKTYWNA WYCIECZKA
DWUDNIOWA

SZKÓŁKA ŻEGLARSKA DLA DZIECI
MALI OPTYMIŚCI 

6–15 LAT

TAJEMNICE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
I STAREGO MIASTA W GDAŃSKU

GDAŃSK

MAZURY

• Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska
• Nocleg, kompletny  sprzęt biwakowy dla każdego
• Wyżywienie: obiad 2x, kolacja, ognisko, śniadanie,
   woda w trakcie
• Pełne bezpieczeństwo 
• Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt: żaglówki, kajaki, 
  rowery, fantomy
• Zajęcia programowe
• Opiekę doświadczonej kadry instruktorów i animatorów 
• Pełne ubezpieczenie 
• Przewodnik po Gdańsku
• Nauczyciele jadą gratis

Pełna atrakcji dwudniowa wycieczka, podczas 
której odkrywamy tajemnice Wyspy Sobieszewskiej 
z wody i z lądu, poznajemy smak prawdziwego 
biwakowania, a potem przenosimy się w czasie do 
miejskich murów, gdzie bije serce historii Gdańska. 
Historia, biologia, geografia i survival w jednym? 
Tak, to nasz plan lekcji dla błękitnej szkoły Szekli.   

CENA ZAWIERA 

359 zł/os.CENA 

nocleg w domkach389 zł/os.

cały rok

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

Szekla powstała 20 lat temu z naszych marzeń. 
Nauczyliśmy się je spełniać, robiąc to, co kochamy.
Żeglujemy, bo to daje nam wolność i spełnienie.
Uczymy jak żeglować, bo dzielenie się swoją pasją 
jest wspanialsze niż trzymanie jej dla siebie.
Gdańsk i Mazury są nam najbliższe. 

Z Wami za każdym razem od nowa odkrywamy 
najpiękniejsze zakątki Wielkich Jezior Mazurskich 
i Bałtyckiego Wybrzeża. Nasza praca daje nam radość 
i zarażamy nią co roku kolejnych adeptów żeglarstwa. 

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy już 
zasmakowałeś żeglarskiej przygody i masz ochotę 
na więcej, zapraszamy na pokład. Tutaj jest miejsce 
dla każdego!

MAZURY



Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

AKTYWNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WYCIECZKI

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

Szkoła Żeglarstwa Szekla, 
Essentiel Sp. z o. o.

ul. Wały Jagiellońskie 8, 
80–887 Gdańsk

tel.  535 408 544
biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com

ODWIEDŹ 
NASZĄ STRONĘ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

nocleg w formie
biwaku pod namiotami

AKTYWNA WYCIECZKA
DWUDNIOWA

SZKÓŁKA ŻEGLARSKA DLA DZIECI
MALI OPTYMIŚCI 

6–15 LAT

TAJEMNICE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
I STAREGO MIASTA W GDAŃSKU

GDAŃSK

MAZURY

• Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska
• Nocleg, kompletny  sprzęt biwakowy dla każdego
• Wyżywienie: obiad 2x, kolacja, ognisko, śniadanie,
   woda w trakcie
• Pełne bezpieczeństwo 
• Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt: żaglówki, kajaki, 
  rowery, fantomy
• Zajęcia programowe
• Opiekę doświadczonej kadry instruktorów i animatorów 
• Pełne ubezpieczenie 
• Przewodnik po Gdańsku
• Nauczyciele jadą gratis

Pełna atrakcji dwudniowa wycieczka, podczas 
której odkrywamy tajemnice Wyspy Sobieszewskiej 
z wody i z lądu, poznajemy smak prawdziwego 
biwakowania, a potem przenosimy się w czasie do 
miejskich murów, gdzie bije serce historii Gdańska. 
Historia, biologia, geografia i survival w jednym? 
Tak, to nasz plan lekcji dla błękitnej szkoły Szekli.   

CENA ZAWIERA 

359 zł/os.CENA 

nocleg w domkach389 zł/os.

cały rok

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

Szekla powstała 20 lat temu z naszych marzeń. 
Nauczyliśmy się je spełniać, robiąc to, co kochamy.
Żeglujemy, bo to daje nam wolność i spełnienie.
Uczymy jak żeglować, bo dzielenie się swoją pasją 
jest wspanialsze niż trzymanie jej dla siebie.
Gdańsk i Mazury są nam najbliższe. 

Z Wami za każdym razem od nowa odkrywamy 
najpiękniejsze zakątki Wielkich Jezior Mazurskich 
i Bałtyckiego Wybrzeża. Nasza praca daje nam radość 
i zarażamy nią co roku kolejnych adeptów żeglarstwa. 

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy już 
zasmakowałeś żeglarskiej przygody i masz ochotę 
na więcej, zapraszamy na pokład. Tutaj jest miejsce 
dla każdego!

MAZURY



Dzieci pod czujnym okiem naszych instruktorów 
samodzielnie uczą się jak prawidłowo rozłożyć namiot 
i przygotwać nocleg w komfortowych warunkach. 
Bezpiecznie żeglują, eksplorują rezerwat przyrody na 
rowerze i przy tym doskonale się bawią. 

• Nawigacji i orientacji w terenie
• Pracy zespołowej
• Podstaw żeglarstwa
• Węzłów 
• Kajakarstwa 
• Jazdy rowerem na orientację 
• Pierwszej pomocy z wykorzystaniem interaktywnych 
   fantomów 
• Rozbijania namiotów, obozowania w bezpiecznych 
   warunkach 
• Dobrych praktyk zachowania nad wodą 
• Program dopasowany do wieku uczestników 

PROGRAM

8:00 Wyjazd uczestników do Sobieszewa 
9:00  Apel powitalny, plan dnia, omówienie zasad  
 bezpieczeństwa, podział na grupy, przydział 
 kamizelek asekuracyjnych, zapoznanie ze 
 sprzętem, krótka teoria żeglowania i kajakarstwa 
10:00 Zajęcia na wodzie z pełną asekuracją
 (żaglówki, kajaki, motorówki) 
14:00 Przerwa obiadowa
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie Sobieszewskiej – 
 rezerwat przyrody „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, 
 Krzywy las w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska, 
 gra na orientację, fantomy 
17:30 Powrót do Przystani Nadwiślańskiej, powrót 
 uczestników do Gdańska 
Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

•  Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska 
•  Wyżywienie: obiad, woda w trakcie
•  Pełne bezpieczeństwo 
•  Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt:
    żaglówki, kajaki, rowery, fantomy
•  Zajęcia programowe
•  Opiekę doświadczonej kadry instruktorów 
   i animatorów 
•  Pełne ubezpieczenie 
•  Nauczyciele jadą gratis

PROGRAM 
DZIEŃ I:
9:00 Przyjazd uczestników do Przystani Nadwiślańskiej
9:30 Spotkanie powitalne,
 WYSPA OD STRONY WODY 
 – kajaki, żaglówki i motorówki 
 Dopasowanie  kamizelek asekuracyjnych,
 zapoznanie ze sprzętem, krótka teoria 
 żeglowania i kajakarstwa, krótki wykład 
 z bezpieczeństwa 
10:30 Zajęcia na wodzie
14:00 Przerwa obiadowa
 WYSPA OD STRONY LĄDU
 – rowery, gra na orientację, fantomy 
15:00 Wycieczka rowerowa po wyspie 
 Sobieszewskiej – Rezerwat przyrody 
 „Ptasi Raj”, Kamienna grobla, Krzywy las 
 w Sobieszewie, Plaża Sobieszewska
19:30 Przejście na pole campingowe. 
 WYSPA NOCĄ
 – nauka rozbijania namiotów 
 i przygotowywania obozowiska 
20:00 Biwak, rozpalenie ogniska, kolacja, 
 gry i zabawy przy ognisku, wspólne 
 śpiewanie i granie 
21:30 Wieczorna toaleta i cisza nocna
 (opcja noclegu w domkach)

 
DZIEŃ II:
8:00 Pobudka, poranna toaleta, śniadanie 
10:00 Wyjazd do Gdańska Głównego
10:30 Spacer po Starym Mieście w Gdańsku 
 z przewodnikiem
14:30 Obiad
15:30 Zakończenie 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków 
atmosferycznych.

 Regularne zajęcia dla najmłodszych w tygodniu oraz 
w weekendy. Dla dzieci  w wieku 6–15 lat, najnowszy 
sprzęt, doświadczeni pedagodzy. Grupy: początkujące 
oraz średniozaawansowane.   

ŻEGLARSKIE PÓŁKOLONIE
Pięć dni przygody i mnóstwo aktywności. Nauka 
żeglarstwa, mini-spływy kajakowe, wycieczki rowerowe 
na orientację, szukanie skarbu Wyspy Sobieszewskiej 
i wiele innych niespodzianek. Zorganizowany dojazd 
z Gdańska!

BŁĘKITNE KOLONIE DLA DZIECI 
W WIEKU 6–12 LAT
Tygodniowe kolonie na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie nie 
ma ani minuty na nudę. Sporty wodne to nasza największa 
pasja, którą chcemy podzielić się z dziećmi. Podczas 
tygodniowej przygody Twoje dziecko będzie pływało 
jachtem, kajakiem i motorówką, odkryje tajemnice Ptasiego 
Raju i Krzywego Lasu, weźmie udział w rowerowym rajdzie 
na orientację i wielu zabawach integracyjnych. 

TYGODNIOWY OBÓZ
DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 12–15 LAT 
Na sportowo, bez minuty nudy, na wodzie i lądzie. Wyspa 
Sobieszewska to idealne miejsce na spędzenie kilku letnich 
dni. Morze, plaża, las i mnóstwo aktywności: podstawy 
żeglowania, spływ kajakowy, wycieczki rowerowe, kąpiele 
i zabawy integracyjne. 

OBOZY I REJSY ŻEGLARSKIE NA MAZURACH 

Mazury, ponad 10 terminów, 40 jachtów. 
Szkolenie na patent żeglarski.
 

WĘDROWNE WYCIECZKI ŻEGLARSKIE
NA MAZURACH W FORMIE REJSU 
Od 2 do 7 dni. Wiek uczestników od 9 do 18 lat. 
Termin: maj, czerwiec, wrzesień.

 
• Nowoczesna  przystań jachtowa w Gdańsku Sobieszewie 
   z pełnym zapleczem sanitarnym
• Kameralne zamknięte pole namiotowe z pełną 
   infrastrukturą oraz przytulnymi domkami 

AKTYWNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WYCIECZKI

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

SPEŁNIAMY 
MARZENIA!

  
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy 
żeglarstwa i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały 
czas pełnią opiekę nad dziećmi.

• 1-dniowe 
• 2-dniowe (z noclegiem w formie biwaku lub w domkach)

• Edukator roku Pomorskiego Związku Żeglarskiego 
• Koncesja organizatora turystyki 
• 19 lat na rynku 
• Kadra 50 wykwalifikowanych instruktorów i pedagogów 

Nasza kadra to wykwalifikowani instruktorzy żeglarstwa 
i doświadczeni animatorzy, którzy przez cały czas pełnią 
opiekę nad dziećmi. Możliwa organizacja zajęć wycieczki 
z wykorzystaniem naszego sprzętu i programu 
w dowolnym miejscu – transport sprzętu. 

Najnowszy i bezpieczny sprzęt sportowy najwyższej 
jakości dla całej klasy:
• Żaglówki, kajaki, rowery, fantomy, motorówki, 
   dopasowane kamizelki asekuracyjne 
• Namioty, karimaty, śpiwory, lamki, poduszki i cały 
  niezbędny ekwipunek biwakowy

Szkoła Żeglarstwa Szekla, 
Essentiel Sp. z o. o.

ul. Wały Jagiellońskie 8, 
80–887 Gdańsk

tel.  535 408 544
biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com

ODWIEDŹ 
NASZĄ STRONĘ

30 min od centrum Gdańska zaczyna się inny świat. 
Spotykają się tu morze z rzeką, wydmy i sosnowy las. 
Spędźcie z nami pełen atrakcji czas w błękitnej szkole 
Szekli. To aktywny wypoczynek połączony z nauką 
ciekawostek geograficznych i przyrodniczych. 
Naszą bazą jest Przystań Nadwiślańska. Dojazd do nas 
możliwy jest nie tylko autokarem, ale także komunikacją 
miejską z Gdańska Głównego.

Kajaki, żaglówki, motorówka – z nich uczniowie odkrywają 
wyspę od strony wody. Rowery, kompasy, mapy czekaja 
na odkrywców lądowych. A do tego biegi na orientację, 
wycieczka do Ptasiego Raju i sprawdzenie dlaczego 
sobieszewski las jest strasznie krzywy. 
To też czas dla nauczycieli, którzy mogą brać aktywny 
udział w wycieczkach albo wypocząć w naszej przystani 
przy kawie i pięknych widokach, czekając na swoich 
uczniów. 

nocleg w formie
biwaku pod namiotami

AKTYWNA WYCIECZKA
DWUDNIOWA

SZKÓŁKA ŻEGLARSKA DLA DZIECI
MALI OPTYMIŚCI 

6–15 LAT

TAJEMNICE WYSPY SOBIESZEWSKIEJ
I STAREGO MIASTA W GDAŃSKU

GDAŃSK

MAZURY

• Dojazd i powrót autobusem z centrum Gdańska
• Nocleg, kompletny  sprzęt biwakowy dla każdego
• Wyżywienie: obiad 2x, kolacja, ognisko, śniadanie,
   woda w trakcie
• Pełne bezpieczeństwo 
• Najnowszy i najwyższej klasy sprzęt: żaglówki, kajaki, 
  rowery, fantomy
• Zajęcia programowe
• Opiekę doświadczonej kadry instruktorów i animatorów 
• Pełne ubezpieczenie 
• Przewodnik po Gdańsku
• Nauczyciele jadą gratis

Pełna atrakcji dwudniowa wycieczka, podczas 
której odkrywamy tajemnice Wyspy Sobieszewskiej 
z wody i z lądu, poznajemy smak prawdziwego 
biwakowania, a potem przenosimy się w czasie do 
miejskich murów, gdzie bije serce historii Gdańska. 
Historia, biologia, geografia i survival w jednym? 
Tak, to nasz plan lekcji dla błękitnej szkoły Szekli.   

CENA ZAWIERA 

359 zł/os.CENA 

nocleg w domkach389 zł/os.

cały rok

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

wakacje

Szekla powstała 20 lat temu z naszych marzeń. 
Nauczyliśmy się je spełniać, robiąc to, co kochamy.
Żeglujemy, bo to daje nam wolność i spełnienie.
Uczymy jak żeglować, bo dzielenie się swoją pasją 
jest wspanialsze niż trzymanie jej dla siebie.
Gdańsk i Mazury są nam najbliższe. 

Z Wami za każdym razem od nowa odkrywamy 
najpiękniejsze zakątki Wielkich Jezior Mazurskich 
i Bałtyckiego Wybrzeża. Nasza praca daje nam radość 
i zarażamy nią co roku kolejnych adeptów żeglarstwa. 

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy już 
zasmakowałeś żeglarskiej przygody i masz ochotę 
na więcej, zapraszamy na pokład. Tutaj jest miejsce 
dla każdego!

MAZURY




