
WYCIECZKI SZKOLNE

„Kto posiada Sztynort, ten posiada Mazury” pisał Ignacy Krasicki. Podczas rejsu poznamy ta-
jemnice tego miejsca oraz dowiemy się z czego słynął ród Lehndorffów. Jest to idealna propozy-

cja na trzydniową wycieczkę połączoną z elementami edukacyjnymi.

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę Sztynortu pięknym kanałem Niegocińskim. Jeśli pogoda 
i czas pozwoli - rejs na jezioro Dargin. Port docelowy Sztynort ukryty jest pomiędzy trzcinami, 
uczestnicy za pomocą mapy i kompasu i z małą pomocą sternika muszą sami odnaleźć drogę. 
Po obiedzie zwiedzanie pałacu i gra na terenie kompleksu pałacowego Lehndorff - bieg jungów 
(sportowa gra żeglarska). W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i nauczą się 

sterować jachtem.

DZIEŃ 2
Wypłynięcie na zachód do rezerwatu Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim. Powrót w stronę dzikiego portu Zimny Kąt. Wieczorem ognisko 
z kiełbaskami bieg jungów (sportowa gra żeglarska). W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe komendy na jachcie i pomogą aktywnie 

sternikowi w podejściu jachtem do portu. Wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem szant. 

DZIEŃ 3
RRano dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora oraz sterowanie jachtem, powrót przepięknym szlakiem Łabędzim, spłynięcie do portu w 

Resorcie Niegocin Wilkasy, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. 

------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godziny wcześniej - zwiedzanie Giżycka (zabytkowy most obrotowy, przepiękna trasa 
św. Brunona, centrum Giżycka, porty jachtowe, Eko Marina, wycieczka ok. 2 h) - bagaże dowieziemy na stację PKP.

Możliwe również zwiedzanie twierdzy Boyen + 1 h (ok. 5 zł/os. bilet wstępu). 

Atrakcje na lądzie: zwiedzanie kompleksu pałacu w Sztynorcie w formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wiec-
zorne ognisko z szantami, bieg jungów - gra żeglarska, nauka posługiwania się mapą i kompasem oraz GPS, nauka rozpalania ogniska.  

 
Atrakcje na wodzie: : głazy Sztynorckie, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 

jezioro Niegocin, jezioro Dobskie, jezioro Kisajno, jezioro Łabap, szlak Łabędzi.
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