
WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę jeziora Jagodnego i dalsza wyprawa na południe aż do 
samych kanałów Mazurskich, wspólne składanie masztu pod mostem na półwyspie Kula 

i wpłynięcie na jezioro Jagodne - Port Szymonka. Po obiedzie ognisko z kiełbaskami i śpiewan-
iem szant. W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą 

się sterować jachtem, pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Po śniadaniu nawigujemy w stronę Rydzewa, gdzie za pomocą mapy, kompasu i małych wska-
zówek sternika uczestnicy sami muszą znaleźć port docelowy - Marina Bogaczewo. Wspólne 

składanie masztu pod mostem na półwyspie Kula i wpłynięcie na jezioro Boczne.
Możliwy nocleg na dzikiej plaży w lesie (jako opcja).  

Wieczorem bieg jungów (sportowa gra żeglarska) i ognisko, wspólne śpiewanie szant, pieczenie 
kiełbasek.

DZIEŃ 3
Żegluga powrotna, powrót po zachodniej stronie jeziora Niegocin, dalsza nauka żeglowania 
pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin, pakowan-

ie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. 
------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godzin 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: Bogaczewo, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze, gra sportowo-żeglarska - bieg jungów, klimatyczna tawerna 
w Szymonce, półwysep Kula, wspólne składanie masztu. 

 
AAtrakcje na wodzie: : jezioro Niegocin, jezioro Boczne, Gajewska Wyspa Miłości, Mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy dorzeczami 

Wisły i Pregoły, jezioro Jagodne, początek kanałów Mazurskich. 
 

TRASA 2
POŁUDNIE – AŻ DO KANAŁÓW MAZURSKICH

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 3 DNI 

Szkoła Żeglarstwa Szekla  ul. Legnicka 7, 80-150 Gdańsk
tel. (+48) 531 40 90 40 e-mail: wojtek@obozyzeglarskie.com 

obozyzeglarskie.com


