
PROPOZYCJA 

WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 

- ZIELONA SZKOŁA POD ŻAGLAMI – 7 dni 
  

TTEERRMMIINN:: 25.06.2017- 01.07.2017 

 
CHARAKTERYSTYKA REJSU:  
To wyprawa grupy jachtów szlakiem Wielkich Jezior 

Mazurskich. Podzieleni na załogi żeglujemy, codziennie 

nocując w dużych i znanych portach jak Mikołajki, Ryn, czy 

Giżycko, małych przystaniach, stanicach i wyspach. Każda 

załoga ma swojego sternika, pod opieką którego żegluje, 

wypoczywa, wspólnie przyrządza posiłki. Żeglujemy, kąpiemy 

się, opalamy, wypoczywamy, zwiedzamy atrakcyjne miejsca, 

położone na trasie rejsu, często niedostępne od strony lądu. 

Gry, zabawy integracyjne, ogniska z „szantami”, regaty 

drużynowe, chrzest żeglarski z nadaniem imion, imprezy 

szantowe! 

 

 PROGRAM REJSU zakłada dużo żeglowania, aby odwiedzić 

jak najwięcej mazurskich akwenów i ciekawych miejsc. Nie ma 

kursu szkoleniowego na patent i egzaminu, jednak uczestnicy 

poznają podstawy żeglarskiej wiedzy, etyki, i sprawnej obsługi 

jachtu żaglowego. Rejs daje również możliwość zdobycia 

doświadczenia i tzw. „opływania się” dla osób posiadających 

patent żeglarza jachtowego. Żeglujemy na luksusowych, 

bezpiecznych, 8-osobowych jachtach z kabinami wc typu 

Solina 800 i Twister 800.  

 

TRASA:   

Giżycko - Ryn – Mikołajki - Piaski na J. Bełdany - Popielno –  Mikołajki – 

Bogaczewo – Giżycko 

 

ODWIEDZANE MIEJSCA I OBIEKTY:  

- XIX wieczna budowla forteczna – Twierdza Boyen – Giżycko  

- Park Wodny „Tropicana” w Hotelu Gołębiewski**** w Mikołajkach – koszt 

dodatkowy 30 zł./os 

- Stacja Hodowlana PAN-u w Popielnie  

- Ornitologiczny Rezerwat Biosfery UNESCO Jezioro Łuknajno  

- Pradawna Kraina Ludu (żywy skansen) zamieszkującego dawne Mazury  

– „Galindia” na Jeziorze Bełdany  

    

ZAPEWNIAMY: 

- transport PKP tam / powrót, transfer do / z mariny 

- zakwaterowanie na jachtach kabinowych 

- wyżywienie przygotowywane z produktów dostarczonych przez organizatora 

– 3 posiłki dziennie + podwieczorek, suchy prowiant na drogę powrotną 

- opiekę instruktora żeglarstwa, żeglarza jachtowego, sternika jachtowego 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

- ubezpieczenie NNW 20 000 PLN 

- płytę CD ze zdjęciami z rejsu dla każdego uczestnika 

  

KKoosszztt::    

1150 zł /os. przy min 24 osobach (6 – osobowa załoga + sternik + opiekun) 

 

Koszt dodatkowy: sanitariaty i prysznice w marinach i portach 

 

Opiekunowie: 

Pani Paulina Kosmowska oraz pani Klaudia Pilipczuk 

 

 


