
 
REJS POZNAJEMY MAZURY, KLUB MILA KAMIEŃ 

Kamień 1, 12-220 Ruciane Nida 

 

Aktywny wypoczynek na pokładzie wygodnego jachtu! 

 

CENA: 2 799,00 PLN 

Dla kogo: Młodzież w wieku 14-19 lat 

Czas trwania: 14 dni (13 noclegów) 

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Zakwaterowanie: Jachty Antila 24.4 i 27 

 
W programie: 

• nauka podstaw żeglowania, 

• aktywny wypoczynek na pokładzie jachtu żaglowego, 

• odkrywanie malowniczych zakątków Wielkich Jezior Mazurskich, 

• gry zespołowe i zabawy terenowe, 

• ogniska wieczorne i śpiewanie szant. 
 

Opis obozu:  
Rejs „Poznajemy Mazury” to propozycja dla wszystkich tych, którzy poszukują aktywnego wypoczynku 
w malowniczym otoczeniu. Przed Wami nowe wyzwania i żeglarska rzeczywistość w sercu Mazur. Obóz 
przeznaczony jest zarówno dla posiadaczy patentu żeglarskiego jak i dla osób, które z żeglarstwem 
do tej pory nie miały nic wspólnego. To doskonały sposób na zapoznanie z tą wspaniałą formą 
spędzania czasu. Żegluga po krainie Wielkich Jezior Mazurskich pozwoli poznać prawdziwie żeglarskie 
warunki w pełnym tego słowa znaczeniu!  Będziecie mogli poczuć się jak nawigatorzy i dzięki 
dwutygodniowej grze mazurskiej zdobyć nowe umiejętności i wykazać się kreatywnością. Trasa 
wędrówki będzie zależna od Was i zastanej na miejscu pogody, choć na kilka odstępstw będziemy 
chcieli Was namówić. Jeśli będziecie chcieli weźmiemy udział w regatach Akademii. Na koniec 
zaprosimy Was na spływa kajakowy najpiękniejszą polską rzeką – Krutynią. 
 
Cele: 

• zwiedzenie szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, 

• nauka podstaw bezpiecznej żeglugi śródlądowej, 

• spędzenie czasu wolnego z dala od komputerów i telefonów, 

• integracja w grupie rówieśniczej. 
 
Cena nie obejmuje 

• Dojazdu, 

• kosztów leczenia i ew. lekarstw, 

• dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, 

• Opłat za WC i prysznice w portach które odwiedzimy 

• w trakcie rejsu szkoleniowego, (łącznie ok 150 zł) 

• Gry terenowej Paintball (dopłata 80 zł) 

• zakupu gadżetów Akademii (koszulka, czapeczka itp.) 
  
Uwaga! w dniu rozpoczęcia obozu pobieramy od uczestnika kaucję zwrotną jachtową w wysokości 
50 zł (płatne gotówką w nominałach 5 x 10 zł). 
 
 



Cena obejmuje 
1. żeglowanie i zakwaterowanie na jachtach typy Antila 27 lub Antila 24,4, 
2. pełne wyżywienie przygotowywane przez załogę z produktów dostarczonych przez 

organizatora*, 
3. opieka wykwalifikowanej kadry, 
4. opłaty portowe, paliwo do jachtów, 
5. spływ kajakowy Krutynią, 
6. realizacja programu, 
7. ubezpieczenie NNW + AS uczestnika w wysokości 10 000 zł. 

 
* Istnieje możliwość bezpłatnego dopasowania diety specjalnej pod warunkiem zgłoszenia przy 
zapisie. Każdorazowa zmiana diety w trakcie trwania obozu to dodatkowy koszt 200 zł 


