
                            

 
Zapraszamy na 

Rejs Licealistów 
25.06-02.07.2022 r. 

 
Licealisto, 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. 

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

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.  

 

            
 

Podczas rejsu pływać będziemy na nowych jachtach o wysokim standardzie Maxus 34; 

Maxus 33.1; Maxus 28; Maxus 26 

 



Planowany program rejsu 

 
             Początek rejsu: 25.06.2022r. o godz.12:00 

                 Koniec rejsu: 02.07.2022 r. o godz. 10:00 

                              

                             Ekomarina Giżycko 

     ul. Dąbrowskiego 14 

                             11-500 Giżycko 

                 

                 Godzina zaokrętowania: 12:00 

                 Godzina wyokrętowania: 10:00 

   

Parking: 

a)  na terenie portu jest płatny parking w cenie 220 zł/ tydzień  

b)  można pozostawić samochód poza portem w mieście. W Giżycku obowiązuje sezonowa  płatna 

strefa parkowania: szczegóły tutaj: https://gizycko.pl/platne-parkingi-w-centrum- gizycka/ 

 

Plan rejsu: przewidywana trasa 

                       25-26.06.2022 r. – Giżysko - Stare Sady Pod Jabłoniami Port & Chillout 

                      26-27.06.2022r -   Stare Sady – Ryn Ekomarina - Przystań Żeglarska w Rynie 

                      27-28.06.2022r -   Ryn - Mikołajki Hotel  Gołębiewski możliwość skorzystania  

                                                    z parku wodnego „Tropikany” w hotelu 

                      28-29.06.2022r -   Mikołajki -  Klub Mila Kamień 

                      29-30.06.2022r -   Klub Mila Kamień – Popielno Port Popielno 

                      30.06-01.07.2022r - Popielno - Prażmowo - Port Jagodne 

                      01.04-02.07.2022r - Prażmowo - Port Jagodne -  Bogaczewo – Port Bulaj 

                      02.07.2022r -  Port Bulaj – Giżycko Ekomarina 
 

 

https://gizycko.pl/platne-parkingi-w-centrum-%20gizycka/


                   

 

Wędrowny obóz Żeglarski - koszt 1945 zł/os. 

     W koszt rejsu wchodzi: 

 Miejsce na jachcie 

 Opłaty portowe 

 Ognisko 

 Dwa poczęstunki 

 Usługa skipera 

 Wyżywienie (młodzież sama zaopatruje się w produkty i samodzielnie przyrządza posiłki) 

 

     

 

Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 700 zł/os. proszę składać w sekretariacie szkoły do dnia 

24.02.2022r. Pozostałą część należy wpłacić do dnia 25.04.2022r. 

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

od warunków atmosferycznych oraz kondycji załóg. 

 

Ilość miejsc ograniczona! 

 

Tomasz Rotowski 

 


