
WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę dzikiego portu Zimny Kąt pięknym kanałem Niego-
cińskim. Wieczorem ognisko z kiełbaskami i bieg jungów (sportowa gra żeglarska).

W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie i pomogą aktywnie 
sternikowi w podejściu jachtem do portu.

DZIEŃ 2
Wypłynięcie w stronę jeziora Mamry (drugiego pod względem wielkości jeziora w Polsce), 
wspólne składanie masztu pod mostem Sztynorckim. Port docelowy - Mamerki, zwiedzanie 
bunkrów, bardzo atrakcyjna gra terenowa z kompasami i GPS. Historyczny kompleks bunkrów 
z czasów II wojny światowej. Bardzo ładne i bezpieczne kąpielisko, wieczorem ognisko z piecze-

niem kiełbasek i śpiewaniem szant. 

DZIEŃ 3
Regaty na jeziorze Mamry, docieramy na samą północ szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i wpływamy rzeką Węgorapą do miasta Węgorzewo. 

Po obiedzie wycieczka do miasta, wieczorem możliwe kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu). 

DZIEŃ 4
Dalsza żegluga po jeziorze Mamry wokół wyspy Upałty, następnie płyniemy na wschód na jezioro Święcajty do portu Piękny Brzeg. Wieczorem 

gra terenowa (dla chętnych nauka węzłów lub wykład żeglarski).
LLUB OPCJA - PORT SZTYNORT 

DZIEŃ 5
Powrót na południe, rezerwat Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim i na wieczór spłynięcie do Portu Sztynort ukrytego pomiędzy trzcina-
mi, uczestnicy za pomocą mapy i kompasu z małą pomocą sternika muszą sami odnaleźć drogę. Po obiedzie zwiedzanie pałacu i gra na terenie 

kompleksu pałac Lehndorff. Wieczorem zawody sportowe lub symulacja pierwszej pomocy. 
W trakcie dnia uczestnicy poznają nowe węzły i komendy na jachcie. 

LUB OPCJA – POWRÓT DO BAZY W WILKASACH I 6 DZIEŃ PRZEZNACZONY NA ZWIEDZANIE GIŻYCKA I OKOLIC 

DZIEŃ 6
Rano wypłynięcie i dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem. Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin w Wilka-

sach, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. Przygotowanie prowiantu na drogę powrotną. 
------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowa opcja: konieczny powrót do portu około 3 godz. 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 formie gry terenowej (stajnie, herbaciarnia, kaplica, mauzoleum), wieczorne 
ognisko z szantami przy gitarze, Mamerki i zwiedzanie kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, bieg jungów - gra żeglarska, nauka 

posługiwania się mapą i kompasem oraz GPS, symulacja pierwszej pomocy, wykład żeglarski, nauka węzłów. 

AAtrakcje na wodzie: głazy Sztynorckie, szlak Łabędzi (obszar natura 2000), Wyspa Kormoranów, pływanie pod żaglami, kanał Niegociński, 
jezioro Niegocin, jezioro Dobskie, jezioro Kisajno, jezioro Mamry, most Sztynocki, Sztynort i pałac Lehndorff, jezioro Kirsajty, jezioro Łabap, 
rzeka Węgorapa, Węgorzewo, Mamerki i kompleks bunkrów z czasów II wojny światowej, Giżycko, most obrotowy w Giżycku, trasa św. Bruno-

na, kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu).

TRASA 1
PÓŁNOC – CAŁE MAZURY PÓŁNOCNE 

PRZYKŁADOWA WYCIECZKA - 6 DNI 
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