
 

Zapraszamy na  

XIV Rejs Rodzinny 

26.06-03.07.2021r. 
 

Żeby popłynąć z nami nie musisz mieć żadnego żeglarskiego doświadczenia. Wystarczy 

dobry humor oraz chęć przeżycia wspaniałych i niezapomnianych przygód. Czekają na Ciebie 

kąpiele wodne i słoneczne, piękne krajobrazy, klimatyczne zakątki, wieczorne ogniska 

z szantami, czyli świetna zabawa dla dużych i małych. 

 

Nasze rejsy rodzinne stały się już tradycją i z roku na rok zyskują nowych uczestników.  

W ubiegłorocznym rejsie wzięło udział 20 osób na czterech jachtach. Zwiedziliśmy południową 

część Wielkich Jezior Mazurskich dopływając aż do jeziora Nidzkiego. Odwiedziliśmy liczne 

przystanie i porty, spotkaliśmy dziko żyjące tarpany i przeprawiliśmy się przez śluzę, co dla 

większości było ciekawym doświadczeniem. Nie zabrakło licznych kąpieli i wieczornych ognisk 

z pieczeniem kiełbasek.  

Również w tym roku serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału 

 w XIVrejsie rodzinnym. W bieżącym roku będziemy zachwycać się urokami Wielkich 

Jezior Mazurskich. Czekają na nas przeróżne zakątki, często trudno dostępne 

drogą lądową, małe i większe przystanie oraz stanice o niepowtarzalnym 

klimacie. Będziemy podziwiać mazurską przyrodę, delektować się ciszą  

i pluskiem wody przecinanej dziobem jachtu. 

 



 

W trakcie całego rejsu, oprócz wrażeń typowo żeglarskich, będziemy rozkoszować  

się licznymi kąpielami i wspólnym śpiewaniem szant przy ogniskach. 

 

Podczas rejsu pływać będziemy na w pełni wyposażonych i komfortowych jachtach typu:  

Antila 26cc, Antila 27, Phila 880 

 

Planowany program rejsu 

 
Rejs rozpoczynamy 26.VI.2021r. o godz.12:00 w Giżycku a dokładnie: Port Rybacki,  

Piękna Góra 4c,  

11-500 Piękna Góra 

 

 

Plan rejsu: przewidywana trasa 

 

26.06.2021 r. – Ośrodek Łabędzi Ostrów - poczęstunek powitalny – jeśli wiatr będzie sprzyjający do 

Sztynortu będziemy mogli popłynąć niezwykle urokliwą trasą zwaną Łabędzim szklakiem. 

27.06.2021 r. – Sztynort. 

 



28.06.2021 r. - Rajcocha – piękna półdzika przystań idealna na kąpiele i ogniska oraz doskonała do 

podziwiania niepowtarzalnych zachodów słońca nad Jeziorem Dobskim, będącym rezerwatem przyrody i 

strefą ciszy. Po drodze będziemy podziwiać wyspę Kormoranów zamieszkałą wyłącznie przez te ptaki.  

29.06.2021 r.- Kietlice jezioro Mamry 

30.06.2021 r. – ośrodek Ognisty Ptak – jezioro Święcajty – po drodze można będzie odwiedzić Węgorzewo 

 i zjeść obiad w Tawernie Keja. 

01.07.2021r.- Nowy Harsz – Jezioro Dargin. 

02.07.2021r.- Wilkasy port PTTK – jezioro Niegocin – poczęstunek pożegnalny. 

03.07.2021r.- wyokrętowanie w Pięknej Górze. 

 

 

 

I. Koszt udziału jednej osoby w rejsie wynosi: 1560 zł/os. 

W koszt rejsu wchodzi: 

 Miejsce na jachcie 

 Opłaty portowe 

 Dwa ogniska 

 Dwa poczęstunki 

 Usługa skipera (wariant I i III) 

 Wariant III – wyżywienie 

 

Opłata nie obejmuje: 

 Wyżywienia (również skipera) 

 Paliwa 

II. Wariant bez skipera - koszt: 1280  zł/os.  

III. Wędrowny obóz Żeglarski - koszt 1795 zł/os 



 Zapraszamy na żeglarski obóz młodzieżowy w dwóch przedziałach wiekowych wieku od 12 do 15 lat 

oraz od 15  

do 18 lat (warunkiem organizacji rejsu jest zebranie w danym przedziale wiekowym minimalnej 

załogi) 

 Opłata obejmuje wszystkie koszty tak jak przy wariancie I oraz wyżywienie.  

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 800 zł/os.(wersja ze skiperem) lub 600 zł/os  

(wersja bez skipera), w zależności od wariantu,  proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 08.03.2021r. 

Pozostałą część należy wpłacić do dnia 12.04.2021r. 

Organizator zastrzega sobie zmianę programu, trasy oraz decyzji dotyczących żeglugi w zależności  

od warunków atmosferycznych oraz kondycji załóg. 

 

Ilość miejsc ograniczona! 

 

Tomasz Rotowski 

 


