Ekspedycja
Śniardwy
Przez Mazury tropem
Legend

Plan imprezy

Dzień 1 Przyjazd do Giżycka, Rejs w stronę porty Bila, obiad, zajęcia team building, ognisko z kiełbaskami i nauką szant przy
akompaniamencie gitary.
Dzień 2 Wspólnie przygotowane śniadanie. Wypłynięcie na jezioro Jagodne, wielkie kanały mazurskie, przerwa obiadowa,
dopłynięcie jeziorem Tałty do Mikołajek gra miejska „Na tropie Króla Sielaw”. Wieczorem dla chętnych możliwość wyjścia do
Aquaparku w Hotelu Gołębiewski ( dodatkowo płatne). Kolacja, nocleg.
Dzień 3 Wspólnie przygotowane śniadanie. Po śniadaniu przejdziemy pod trzema mostami na jezioro Mikołajskie. Następnie
przepłyniemy na jezioro Śniardwy – największy akwen w Polsce. Staniemy przy bezludnej wyspie Czarci Ostrów poznając jej
tajemniczą historię. Przerwa na obiad. Po całodziennym rejsie i zajęciach na wodzie zacumujemy w zatoce Skanał. Ognisko z
kiełbaskami, wieczorna „Gra Świateł”
Dzień 4 Wspólnie przygotowane śniadanie. Powrót przez wielkie kanały do Giżycka. Obiad w zaprzyjaźnionym porcie
Szymonka, - najlepsze domowe pierogi na świecie. Dopłynięcie do Giżycka, zwiedzanie miasta w formie gry. Wejdziemy na
słynną Wieżę Ciśnień skąd rozpościera się widok na mazurskie krajobrazy, a także zwiedzimy znajdujące się wewnątrz Muzeum
ukazujące życie mieszkańców miasta.
Dzień 5 Pożegnalny rejs po jeziorze Niegocin. Opuszczenie jachtów, podsumowanie wycieczki, powrót do domów.

CENA NIE ZAWIERA
• Dojazdu.
• Opłat za sanitariaty w portach np.
WC 1 – 2 zł, prysznic 10 - 15 zł
(staramy się unikać portów w których
trzeba płacić dodatkowo za WC).
• Opłaty egzaminacyjnej.

Ilość osób 20
Cena za osobę 899 zł
2 opiekunów - Gratis

W CENĘ REJSU WLICZONO
• Realizację programu
• Opiekę doświadczonych
instruktorów i opiekunów
• Nocleg na nowoczesnych i
bezpiecznych jachtach (załogi 8
osobowe)
• Opłaty portowe.
• Pełne wyżywienie.
• Ubezpieczenie NNW (do 10 000 zł)
• Paliwo do silnika.
• Serwis jachtu podczas rejsu.
• Materiały programowe
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