OFERTA WYJAZDU INTERGRACYJNEGO, MOTYWUJĄCEGO DLA PRACOWNIKÓW I
KONTRAHENTÓW FIRMY – POJEZIERZE MAZURSKIE, KANAŁ ELBĄSKI
(statek/hotel ***, wyżywienie HB, ognisko-grill, rejs statkiemna kanale Elbląskim i WJM, zabawa z
karaoke-DJ, zajęcia integracyjne)
Przedstawiamy Państwu ofertę weekendowego wyjazdu integracyjn0-mitywującegodla
pracowników i kontrahentów Państwa firmy na malownicze Pojezierze Mazurskie wraz z rejsem po,
unikalnym w skali Europy, kanałem Elbląskim. Podczas organizowanych przez nas wyjazdów
zapewniamy imprezy integracyjne prowadzone przez doświadczonych animatorów, opiekę pilotów
i rezydentów oraz atrakcyjny program animacyjny i rekreacyjny (basen, spa, dyskoteki, narty, żagle,
konie, rowery, spływy kajakowe, rafting, zorbing, pain ball, quady, golf). Organizujemy także wycieczki
fakultatywne (rejsy statkiem, wodospady, jaskinie, zamki), pikniki, rajdy piesze i rowerowe,
zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace, itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu,
biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki ciekawym i oryginalnym
pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom każdego klienta i osiągnąć zamierzony
efekt.
Cena netto* oferty od 995 PLN od osoby zawiera:
- 2 noclegi (czwartek - sobota) w pokojach 2 osobowych z łazienkami na statku Classic Lady *** i
hotelu *** w Elblągu (kalkulacja dla 40 osób)
- wyżywienie HB na statku i w hotelu: śniadania, obiadokolacje
- śniadanie na trasie przejazdu
- wieczór gilowe przy ognisku – czwartek godz. 20.00 (menu do wyboru)
- kolacja w hotelu – piątek godz. 20.00 (menu do wyboru)
- zabawa przy muzyce na statku - piątek godz. 22-02
- rejs statkiem po Wielkich Jeziorach Mazurskich (czwartek-piątek)
- zwiedzanie Wilczego Szańca z przewodnikiem, obiad
- całodniowy rejs statkiem po kanale Elbląskim wraz z obiadem - sobota
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta, animatorów …
- organizacja zajęć fakultatywnych wraz z nagrodami (medale, dyplomy), pamiątkowe zdjęcia …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (kwota gwarancyjna 10 000,00 PLN) w
TU Allianz S.A.
- przejazd autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC)
Usługi opcjonalne, płatne dodatkowo:
- beczka piwa 30l – 275 PLN, 50l – 450 PLN
- występ super magika – 2 000 pln
- występ zespołu, gwiazdy estrady – od 7 500 pln, do negocjacji
- zwiedzanie Torunia – 10 pln od osoby


niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny
oferowanych przykładowych hoteli (w ramach tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom
w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości
0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku
organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Statek Ms Classic Lady

Ms Classic Lady to statek hotelowy z własną kuchnią i panormiczną restauracją na 48 miejsc. MS
Classic Lady został oddany do użytku w 2003 roku. Jest zupełnie nową jednostką wybudowaną od
podstaw, wg indywidualnego projektu. Długość statku wynosi 44 m, a szerokość 7m. Na statku
znajduję się restauracja mogąca pomieścić do 40 osób, mini bar oraz piękny taras widokowy
znajdujący się na dachu statku. Statek posiada własną kuchnię.
widok na kajutę …

i restaurację …

Do dyspozycji gości jest 20 kabin dwuosobowych. Kabiny o wielkości 11 m2 posiadają komfort pokoi
hotelowych, gdyż dysponują pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, WC, ciepła/zimna woda). Kabiny są
ogrzewane i posiadają gniazdka elektryczne o napięciu 220 V. Oprócz tego w każdej kabinie znajduje
się lustro, szafka na ubrania, szafka nocna wraz z lampką nocną. Obsługą gości zajmują się kapitan,
kucharz pokładowy, kelnerzy i barman stanowiący 5-osobową załogę Classic Lady.

Kanał Ostródzko-Elbląski
Kanał Ostródzko-Elbląski o długości 82 km ze względu na funkcjonujące na nim od 1860 roku
urządzenia hydrotechniczne jest zaliczany do ewenementów w skali światowej. Różnica poziomów
kanału na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 m, które statek pokonuje przy pomocy pięciu
napędzanych wodą pochylni.

. Całkowita trasa Kanału ma długość 129, 8 km. Na ogół Kanał identyfikuje się tylko z odcinkiem
Elbląg - Ostróda (82 km), ma on jednak kilka innych odgałęzień: Ostróda - Iława (48 km), Ostróda Stare Jabłonki (16, 8 km), Miłomłyn - Iława (31 km).

Mapa kanału

Rejon Kanału Ostródzko-Elbląskiego - tereny bezpośrednio do niego przyległe i najbliższe jego
okolice stanowią obszar chronionego krajobrazu. Niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe
poznaje i podziwia tu corocznie tysiące turystów - pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych
wodniaków. Mimo tak wielkiej rzeszy amatorów natury ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze
nie zagraża koegzystencji setek gatunków flory i fauny dzięki istnieniu rezerwatów, parków
krajobrazowych i wspomnianych obszarów chronionego krajobrazu.
Poznawanie istniejącego tu bogactwa natury i doznawanie wrażeń estetycznych jest możliwe
szczególnie podczas spokojnych rejsów kanałem, pieszych spacerów i przejażdżek rowerowych do
których zachęcają coraz liczniejsze w tych okolicach szlaki wędrowne, m.in.: w gminie Elbląg, Rychliki,
Pasłęk, Miłomłyn, czy Ostróda
PROPONOWANY, PRZYKŁADOWY PROGRAM WYJAZDU:
środa
godz. 23.45 zbiórka grupy - Wrocław
czwartek
godz. 00.00 wyjazd autokaru z Wrocławia do Mikołajek
godz. 08.00 śniadanie na trasie
godz. 10.00 szkolenie teoretyczne podczas jazdy autokarem (DVD, mikrofon)
godz. 12.00 przyjazd do hotelu – statku Classic Lady *** w Mikołajkach, zakwaterowanie, relax po
podróży
godz. 13.00 wypłynięcie w pierwszy etap rejsu po WJM
godz. 14.00 obiad na statku
godz. 15.00 szkolenia
godz. 20.00 ognisko - gril na świeżym powietrzu na wyspie, zabawy i gry
piątek
godz. 09.00 śniadanie
godz. 10.00 wypłynięcie w drugi etap rejsu po WJM, szkolenie podczas rejsu
godz. 12.00 zawinięcie do Mikołajek, wykwaterowanie ze statku
godz. 12.30 spacer po miasteczku
godz. 13.00 wyjazd do Wilczego Szańca
godz. 14.00 obiad w Wilczym Szańcu
godz. 15.00 zwiedzanie Wilczego Szańca z przewodnikiem
godz. 17.00 wyjazd do hotelu w Elblągu
godz. 19.00 przyjazd do hotelu w Elblągu, zakwaterowanie, relax po podróży
godz. 20.00 kolacja w hotelu
sobota
godz. 07.00 śniadanie
godz. 07.30 wykwaterowanie z hotelu
godz. 08.30 rejs kanałem Elbląskim, szkolenie podczas rejsu
godz. 14.00 obiad na statku
godz. 16.00 zakończenie rejsu
godz. 16.30 wyjazd do Wrocławia
niedziela
godz. 00.00 przyjazd do Wrocławia, zakończenie imprezy
Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
E-mail: gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon 0601-710-602

