Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy do współpracy przy organizacji wypoczynku na Mazurach
Region Mazur znamy od strony wody jak i lądu. Jesteśmy profesjonalistami w każdym calu,
proponujemy kilka sprawdzonych programów wycieczek objazdowych jak również gotowych
propozycji dla grup zorganizowanych.
Nasza filia mieści się w centrum Mazur w Giżycku w porcie Olimpijskiego Centralnego
Ośrodka Sportu . Podczas każdej wycieczki możecie Państwo liczyć na naszą opiekę i wsparcie
organizacyjne przez cała dobę.
Na Mazurach prowadzimy ponad 25 regularnych tygodniowych
terminów rejsów i szkoleń zarówno dla dorosłych , dzieci i młodzieży od
kwietnia do października . W każdy weekend prowadzimy egzaminy na
stopnie żeglarskie i motorowodne. Dysponujemy salą wykładową, 25
nowymi komfortowymi jachtami kabinowymi, 50 kajakami, 50 rowerami,
motorówkami oraz jachtami pomocniczymi i zaopatrzeniowymi . Nasza
doświadczana kadra jest do państwa dyspozycji.

W dowolnym terminie jesteśmy w stanie dla Państwa gości zorganizować zajęcia fakultatywne,
rejsy, imprezę integracyjną

Zapewnimy :
 Lokalny transport autokarowy
 Hotele ( o każdym standardzie)
 Catering i pełne wyżywienia. ( znamy najlepsze tawerny)
 Polecimy atrakcje turystyczne i doświadczonych przewodników w
kilku językach
 Zorganizujemy wycieczkę, wydarzenie, event na najwyższym
poziomie niezależnie od ilości, wieku, narodowości uczestników
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NASZE PROPOZYCJE


















Rejs żeglarski : Jednodniowy lub kilkudniowy rejs żeglarski na
komfortowych kabinowych jachtach pod opieką wykwalifikowanego sternika . Całodzienna
Żegluga na wodzie po najpiękniejszych akwenach. Dla osób bez doświadczenia. Dysponujemy
flotą ponad 30 jachtów. Termin i trasa do ustalenia, pewne wyżywienie, Cena od 149 zł.
Szkolenia żeglarskie i motorowodne : jesteśmy wiodącym organizatorem rejsów i kursów
żeglarskich i motorowodnych w Polsce . Podczas sezonu żegluje z nami ponad tysiąc osób.
Prowadzimy w naszej ofercie ponad 25 regularnych terminów
rejsów. Zatrudniamy ponad 80 sterników, instruktorów
żeglarstwa, bosmanów i przewodników.
Nocleg na jachtach: proponujemy dla ucestników nocleg na
komfortowym jachcie na „dzikim brzegu wraz z gitarzystą i
pieczeniem kiełbasek” lub w wybranym porcie. Oczywiście taki
wariant najlepiej zorganizować po całodziennym rejsie żeglarskim.
Spływ kajakowy: Proponujemy kilka sprawdzonych tras : Kurtynia, Sapina, Czarna Hańcza.
Zapewniamy kajaki i instruktorów. Czas spływu możemy dostosować do państwa oczekiwań
od 60 zł.
Wieczory żeglarsko- integracyjne – pirackie Szulernia . Impreza wieczorna prowadzona przez
profesjonalnych animatorów i aktorów. ( na bardzo wysokim poziomie artystycznych i
scenograficznym) Cena od 3500 zł.
Wycieczka Rowerowa : Proponujemy wycieczki na kilka godzin jak
również na cały dzień po wybranych trasach na terenie Mazur z
naszym przewodnikiem . Posiadamy ponad 50 rowerów i transport
od 70 zł.
Rejs statkiem żeglugi Mazurskiej . Rejsy odbywają się po całym
akwenie Wielkich Jezior Mazurskich , trasę i jej długość
dostosujemy do Państwa oczekiwań . Cena od 50 zł.
Wieczorki szantowe . Proponujemy organizację ogniska z
pieczeniem kiełbasek, pieczonym dzikiem ( na życzenie) Wieczór dla państwa poprowadzi
profesjonalny gitarzysta wodzirej , dla wszystkich uczestników śpiewnik Cena od 700 zł
Chodzenie przez rozżarzone węgle www.wegle.com.pl cena 2500
Organizacja regat. Proponujemy organizację regat do 150 uczestników , Zapewniamy : jachty,
sterników , komisję sędziowska , profesjonalną oprawę regat wraz z nagrodami i pucharami
Chrzest żeglarski – zapewnimy neptuna odpowiedni stylizowanego
i cały chrzest żeglarski . Cena od 500 zł.
Zajęcia integracyjne – teambuilding . Ponad tysiąc zrealizowanych
imprez daje nam prawo do nazywania siebie ekspertami w tej
dziedzinie www.imprezyintegracyjne.com Cena od 1500 zł.
Organizacja konferencji – to już inny profil naszej firmy –
zapraszamy na stronę www.essentiel.pl
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Wycieczki autokarowe na 1 lub 2 dni
Region Mazur i okolic znamy doskonale, proponujemy Państwu
organizację wycieczek grupowych w wybrane regiony. W zależności od
czasu jakim Państwo dysponujecie , zainteresowań grupy , wieku i
preferencji zaproponujemy najlepszy wariant dla Państwa.
Standard zakwaterowanie według Państwa życzenia. Współpracujemy z
większością hoteli i pensjonatów na Mazurach.
Nasza propozycja:
Wycieczka autokarowa :






Wilczy Szaniec
Giżycko
Mikołajki
Mosty w Stańczykach
Piramida w Rapie

wycieczka na 10 godzin.
Inne propozycje
 Mamerki –bunkry
 Wycieczka do Święta Lipka
 Park w Kadzidłowie
 Galindiowie , bardzo ciekawy obiekt hotelowy
 SUWALSZCZYZNA
przejazd na Suwalszczyznę - zwiedzanie: Sejny – typowe kresowe
miasteczko; Wigierski Park Narodowy – zespół klasztorny
Kamedułów na półwyspie w Wigrach; Suwałki – Centrum miasta z
klasycystyczną zabudową, Wigierska Kolejka Wąskotorowa

Szekla Sp. z o.o.
ul. Legnicka 7 80-150 Gdańsk Poland
e-mail: biuro@obozyzeglarskie.com

www.obozyzeglarskie.com
tel. +48 53 1771110

biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00

www.ImprezyIntegracyjne.com

