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Ahoj 

 

Świadczymy najwyższą jakość usług od ponad 10 

lat. Jesteśmy wiodącym organizatorem szkoleń 

żeglarskich, obozów i rejsów turystycznych na 

Mazurach. 

 

 

Żeglarstwo jest naszą wielką pasją i staramy się  nią zarażać naszych klientów  

 

Prawie tysiąc  zadowolonych klientów każdego sezonu gwarantuje Państwu pełne 

bezpieczeństwo i gwarantowaną satysfakcję. Naszą najlepsza wizytówką są stali - zadowoleni 

klienci, żeglujący z nami od lat, doceniający nasze podejście i zaangażowanie: klimat 

panujący na naszych rejsach, staranie dobieranych współpracowników, doskonałych 

skipperów, stale rosnącą najlepszą flotę jachtów i niezmienną od lat najwyższą jakość szkoleń 

na patenty żeglarskie. 

Szczególnie dbamy o szeroko rozumianą kultura żeglarską i ochronę środowiska naturalnego. 

 

PROMOCJA : Fist minute : Tygodniowy rejs żeglarski na Mazurach  CENA tylko 599 

( 20 dostępnych terminów  w 2013 roku) 

 

Mamy nadzieję, iż  spotkamy się na żeglarskiej lub 

narciarskiej wędrówce. 

Zarząd szkoły żeglarstwa  

Szekla 

 

 

 

http://obozyzeglarskie.com/tygodniowe-rejsy-mazurskie-dla-doroslych-od-599-zl/
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NASZE PROPOZYCJE  
 

OBOZY I REJSY NA MAZURACH  

 Obóz żeglarski na Mazurach 12-15 lat 

 Obóz żeglarski przez całe Mazury 15-18 lat 

 Rejs studencki 

 Mazury Rejs żeglarski dla dzieci i młodzieży 7 dni 

 Tygodniowe rejsy mazurskie dla dorosłych od 599 zł. 

 

 

SZKOLENIA ŻEGLARSKIE  

Żeglarz Jachtowy 

 MAZURY Żeglarz Jachtowy - obóz szkoleniowy15-

18 lat 

 MAZURY Żeglarz Jachtowy - obóz szkoleniowy 

12-15 lat 

 Intensywny tygodniowy kurs żeglarski na Mazurach 

 MAZURY Żeglarz Jachtowy - Kurs dla dorosłych 

 Żeglarz jachtowy - kurs Gdynia 

 Akademia młodego żeglarza 

Sternik Motorowodny 

Sternik jachtowy Gdynia 

Kursy Instruktora żeglarstwa  

 

 

INNE REJSY  

 Rejsy Rodzinne MAZURY 

 Rejsy Stażowe Zatoka Gdańska 

 Tygodniowe rejsy mazurskie dla dorosłych od 599 

zł. 

 weekend na żaglach na Mazurach 

 VIP 

 

 

Rejsy Morskie  

 Chorwacja Rejsy  

 Rejsy morskie z Gdańska s/y HEBAN 

 Rejsy dla młodzieży (15-17lat) w Chorwacji - all 

inclusive - 8 dni 

 Majówka w Chorwacji 

 Morza egzotyczne  

http://www.obozyzeglarskie.com/obozy-zeglarskie/oboz-zeglarski-na-mazurach-12-15-lat/
http://www.obozyzeglarskie.com/obozy-zeglarskie/oboz-zeglarski-przez-cale-mazury-15-18-lat/
http://www.obozyzeglarskie.com/obozy-zeglarskie/rejs-studencki/
http://www.obozyzeglarskie.com/obozy-zeglarskie/mazury-rejs-zeglarski-dla-dzieci-i-mlodziezy-7-dni/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/tygodniowe-rejsy-mazurskie-dla-doroslych-od-599-zl-2/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/mazury-zeglarz-jachtowy-oboz-szkoleniowy15-18-lat/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/mazury-zeglarz-jachtowy-oboz-szkoleniowy15-18-lat/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/mazury-zeglarz-jachtowy-oboz-szkoleniowy-12-15-lat/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/mazury-zeglarz-jachtowy-oboz-szkoleniowy-12-15-lat/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/intensywny-tygodniowy-kurs-zeglarski-na-mazurach/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/mazury-zeglarz-jachtowy-kurs-dla-doroslych/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/zeglarz-jachtowy-kurs-gdynia/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/zeglarz-jachtowy/akademia-mlodego-zeglarza-2/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/sternik-motorowodny/
http://www.obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/sternik-jachtowy-gdynia/
http://obozyzeglarskie.com/szkolenia-zeglarskie/kursy-instruktorskie/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/rejsy-rodzinne-mazury/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/rejsy-stazowe-zatoka-gdanska/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/tygodniowe-rejsy-mazurskie-dla-doroslych-od-599-zl-2/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/tygodniowe-rejsy-mazurskie-dla-doroslych-od-599-zl-2/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/weekend-na-zaglach-na-mazurach/
http://www.obozyzeglarskie.com/inne-rejsy/vip-2/
http://obozyzeglarskie.com/chorwacja-2/chorwacja-rejsy/
http://www.obozyzeglarskie.com/rejsy-morskie/rejsy-morskie-z-gdanska-sy-heban/
http://obozyzeglarskie.com/chorwacja-2/rejsy-dla-mlodziezy-15-17lat-w-chorwacji-all-inclusive-8-dni/
http://obozyzeglarskie.com/chorwacja-2/rejsy-dla-mlodziezy-15-17lat-w-chorwacji-all-inclusive-8-dni/
http://obozyzeglarskie.com/chorwacja-2/majowka-w-chorwacji/
http://obozyzeglarskie.com/rejsy-morskie/morza-egzotyczne/
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DLA SZKÓŁ 

 Błękitna szkoła - wycieczka szkolna na Mazurach 

 Akademia młodego żeglarza PROGRAM DLA 

SZKÓŁ 

 Inne propozycje wycieczek szkolnych  

 

 
 

DLA FIRM : REJSY I REGATY  

 Rejsy dla firm 

 Imprezy Towarzyszące 

 Regaty 

 VIP 

 

Rejsy łodzią motorową typu houseboat - bez patentu 
 
 

 

INFORMACJE TECHNICZNE  

 

 

 Nasza Baza 

 Trasa Rejsu 

 Atrakcje Turystyczne Mazury 

 Co zabrać na Rejs 

 Bezpieczeństwo 

 Śpiewnik żeglarski 

 Flota - nasze jachty 

 Regulamin Rejsu 

 Praca 

 Druki do pobrania 

 FAQ najczęstsze pytania 

 Federacja Szkół Żeglarskich - ISSA 

 Druki do pobrania 

 Mazury propozycje wycieczek 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy  

 

http://www.obozyzeglarskie.com/dla-szkol/blekitna-szkola-wycieczka-szkolna-na-mazurach/
http://www.obozyzeglarskie.com/dla-szkol/akademia-mlodego-zeglarza-program-dla-szkol/
http://www.obozyzeglarskie.com/dla-szkol/akademia-mlodego-zeglarza-program-dla-szkol/
http://obozyzeglarskie.com/dla-szkol/propozycje-wycieczek-szkolnych/
http://www.obozyzeglarskie.com/dla-firm-rejsy-i-regaty/rejsy-dla-firm/
http://www.obozyzeglarskie.com/dla-firm-rejsy-i-regaty/imprezy-towarzyszace/
http://www.obozyzeglarskie.com/dla-firm-rejsy-i-regaty/regaty/
http://www.obozyzeglarskie.com/dla-firm-rejsy-i-regaty/vip/
http://www.obozyzeglarskie.com/rejsy-lodzia-motorowa-typu-houseboat-bez-patentu/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/nasza-baza/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/trasa-rejsu/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/atrakcje-turystyczne-mazury/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/co-zabrac-na-rejs/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/bezpieczenstwo/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/spiewnik-zeglarski/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/flota-nasze-jachty/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/regulamin-rejsu/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/praca/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/druki-do-pobrania/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/faq-najczestsze-pytania/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/federacja-szkol-zeglarskich-issa/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/druki-do-pobrania-2/
http://www.obozyzeglarskie.com/linki/mazury-propozycje-wycieczek/

