Rejs integracyjny na długi weekend pod żaglami na Warmii i Mazurach !
w terminie 15-19 sierpnia 2012 roku (4 dni, środa - niedziela)
Organizujemy tygodniowe i dwutygodniowe rejsy po wodach Warmii i Mazur żeglując i
odwiedzając urokliwe wyspy, ciche zatoczki, najciekawsze miasta oraz wiele innych ciekawych
miejsc – tawerny, karczmy . Ten akwen to przede wszystkim oaza spokoju, umiarkowane wiatry
i brak tysięcy turystów. Korzystając z uroków jezior nurkujemy, pływamy na windsurfingu,
opalamy ciała w gorących promieniach słońca. Gwarantujemy doskonały wypoczynek w miłym
towarzystwie i pod opieką doświadczonych skipperów. Codziennie odwiedzamy nowe porty i
mariny, urokliwe knajpki, tawerny, kapiemy się w zacisznych zatoczkach, żeglujemy pomiędzy
wyspami i jeziorami i przez kanał Elbląski – cud XIX-sto wiecznej techniki. W czasie rejsów
szkolimy chętnych poznania sztuki żeglarskiej i windsurfingu. Zapewniamy swojskie widoki,
rewelacyjne zdjęcia i wspomnienia, słoneczną pogodę, brązową opaleniznę, doskonały
wypoczynek i relaks …
… widok jachtu Philla 880 z zewnątrz pod pełnymi żaglami …

Wyposażenie jachtów: silnik zaburtowy, mapy, sprzęt nawigacyjny, lornetka, CDplayer i
radiomagnetofon kasetowy, roller foka, kompletne wyposażenie kuchni, kuchenka gazowa,
lodówka (wybrane jachty) …

Dane techniczne czarterowanego Phila 880:
Rok budowy – 2009/10
Długość całkowita – 8,80 m
Szerokość całkowita – 2,95 m
Zanurzenie – 0,35 m
Zanurzenie max.- 1,45 m
Wysokość masztu – 11m
Silnik zaburtowy – Yamaha
Zbiornik wody – 80 l
Powierzchnia żagli – 39m = grot 22 + fok 17
Kabiny – 3 kabiny dwuosobowe + 1 toaleta z WC
Koje – 6 +2 (salon) - podwójna koja dziobowa (zamykana), dwie podwójne koje rufowe
(zasłaniane), dwie podwójne koje w mesie (rozkładane do skrzyni mieczowej)
rzut wnętrza jachtu … 3 kabiny 2 osobowe, salon, 1xwc, kuchnia …

widok na salon i kabinę dziobową …

oraz kuchnię …

Planowana trasa* (4dni, piątek-poniedziałek):
Szałkowo – Makowo - Siemiany – wyspa Leśny Ostrów – Jerzwałd (jezior Płaskie – Uwaga! linia
energtyczny na wysokość 11-14 m !) – Matyty – Dobrzycki – wyspa Czaplak – Siemiany –
Makowo - Iława - Szałkowo

Jeziorak – jezioro rynnowe położone w północno-wschodniej Polsce w obrębie Pojezierza
Iławskiego. Jeziorak jest najdłuższym oraz szóstym pod względem powierzchni jeziorem w
Polsce. W 1304 r. w dokumentach Jeziorak wymieniany jest pod nazwą Geyserich, a w 1346 r. –
"Geyzerich". Nazwa wywodzi się z języka pruskiego od słowa geeysa – czapla. Pierwotna nazwa
brzmiałaby więc Jezioro Czaple. Jedna z wysp jeziora zachowała nazwę "Czaplak" (niem.
Czaplakwerde). Na Jezioraku znajduje się wiele zatok, półwyspów i 16 wysp, a największe z
nich to Wielki Ostrów (Wielka Żuława) i Wielki Bukowiec. Jezioro połączone jest z Kanałem
Elbląskim. Brzegi jeziora są zalesione – północne wysokim drzewostanem, a południowe niskim.
Nad Jeziorakiem leży miasto Iława. Jeziorak jest również tematem książki: "Nowe przygody Pana
Samochodzika", gdzie tytułowy bohater szuka skarbów zrabowanych podczas II wojny światowej.

Koszty i warunki płatności za rejs tygodniowy na osobę (płyniemy w 6 osób) od:
Cena od 450,00 PLN + 150,00 PLN zwrotnej kaucji za jacht
Cena zawiera: koszt 4-ro dniowego czarteru jachtu, 3 kabiny dwuosobowe + salon, usługi
pilota, skippera i instruktora żeglarstwa, szkolenie żeglarskie, ubezpieczenie NNW - Allianz,
usługi pilota i przewodnika ...
Cena nie zawiera: opłat jachtowych (paliwo i woda – około 10 PLN od osoby), opłat
portowych (zależne od ilości odwiedzanych marin – około 25 PLN za marinę), wyżywienia
(śniadania i obiadokolacje - przygotowywane wspólnie przez wszystkich uczestników rejsu na
jachcie w jachtowym kambuzie, zakupy podstawowych artykułów spożywczych dokonujemy w
kraju, resztę kupujemy na miejscu – koszt około 50 PLN od osoby), dojazdu autami osobowymi
lub busem na miejsce rozpoczęcia rejsu (trasa 450 km, czas przejazdu około 6h, koszt około 100
PLN od osoby w obie strony).
Rezerwacje/Zaliczka: 100,00 PLN od osoby w dniu rezerwacji …
Prześlijcie proszę tą wiadomość wszystkim Waszym znajomym aby powiększyć
liczbę ewentualnych chętnych - możecie sami kompletować 6-8 osobowe załogi i dobrać
dowolne terminy rejsów !
Pytania i zgłoszenia prosimy kierować:
Biuro Turystyki Aktywnej i Obsługi Biznesu „Ski and Sail”
Grzegorz Krawczyk
Aleja Marcina Kromera 69/3
51-163 Wrocław
Konto bankowe: BPH S.A. o/Wrocław 81 1060 0076 0000 3260 0089 5711
gkrawczyk@skiandsail.pl
telefon: 0601-710-602
* trasa rejsu może ulec zmienia ze względu na warunki pogodowe i żeglarskie, powyższa oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i
następnych Kodeksu Cywilnego, 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.

