
WYCIECZKI SZKOLNE

DZIEŃ 1 
Rano przyjazd uczestników, przywitanie. Krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i zachow-
ania na jachcie. Wypłynięcie w stronę jeziora Bocznego, całodzienne żeglowanie po jeziorze 
Niegocin. Po południu nawigujemy w stronę Rydzewa, gdzie za pomocą mapy, kompasu oraz 
małych wskazówek sternika uczestnicy sami muszą znaleźć port docelowy - Marina Bogaczewo.

Wieczorem ognisko, wspólne śpiewanie szant i pieczenie kiełbasek.
W trakcie dnia uczestnicy poznają podstawowe węzły i komendy na jachcie, nauczą się ste-

rować jachtem, pomagać aktywnie sternikowi w podejściu jachtem do portu. 

DZIEŃ 2
Tego dnia czeka nas długa droga, wspólne składanie masztu pod mostem na półwyspie Kula 
i wypłynięcie na jezioro Jagodne, wyprawa przez kanały Mazurskie (Szymoński, Mioduński, 
Lelecki i Tałcki) przez jezioro Tałty do Mikołajek. Wieczorem, po obiedzie zwiedzanie miasta 

Mikołajki. Nocleg w porcie Hotelu Gołębiewskiego. 
Opcja na wieczór lub rano 3 dnia - wyjście do aquaparku (dodatkowy koszt ok. 25 zł/os.). 

DZIEŃ 3
Po śniadaniu wyprawa w stronę największego jeziora w Polsce. Wypłyniemy na jezioro Śniardwy. Nocleg na brzegu jeziora Bełdany lub 
w porcie Popielno. Wycieczka na Wierzbę do stacji naukowej Polskiej Akademii Nauk, Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli 
Zachowawczej Zwierząt w Popielnie. Możliwość zobaczenia konika polskiego żyjącego na wolności (w razie opóźnienia czasowego lub nie-

korzystnej pogody wycieczka rano). 

DZIEŃ 4
Po śniadaniu wyprawa na północ i powrót przez kanały, wspólne składanie masztu. Na nocleg zatrzymamy się porcie Szymonka. Ognisko 

ze śpiewaniem szant, konkurs węzłów żeglarskich oraz możliwe kino na powietrzu (wyświetlane na żaglu). 

DZIEŃ 5
Dzień regat po jeziorze Jagodnym, wspólne składanie masztu przy półwyspie Kula. Nauka nawigacji, pracy z mapą i wypłynięcie na jezioro 
Boczne. Nocleg na dziko. Po obiedzie bieg jungów (sportowa gra żeglarska) i ognisko z kiełbaskami i śpiewaniem szant oraz konkurs czystości 

jachtów. 

DZIEŃ 6
ŻŻegluga powrotna, powrót po zachodniej stronie jeziora Niegocin, dalsza nauka żeglowania pod okiem instruktora i sterowanie jachtem (dla 
chętnych). Spłynięcie do portu w Resorcie Niegocin, pakowanie, mycie jachtów i zakończenie wycieczki. Obiad w porcie oraz robienie prowian-

tu 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: Bogaczewo, wieczorne ognisko z szantami przy gitarze, gra sportowo- żeglarska - bieg jungów, klimatyczna tawerna 
w Sw Szymonce, półwysep Kula, wspólne składanie masztu, wycieczka do Mikołajek, Polska Akademia Nauk, Wierzba, Popielno, gry i zabawy, 
wyprawa przez kanały mazurskie, nauka podstaw nawigacji, posługiwanie się mapą i kompasem, noclegi na dziko, wycieczka do Giżycka. 

Atrakcje na wodzie: jezioro Niegocin, jezioro Boczne, Gajewska Wyspa Miłości, Mazurski umowny równik - dział wód pomiędzy dorzeczami 
Wisły i Pregoły, jezioro Jagodne, regaty, kanały (Szymoński, Mioduński, Lelecki i Tałcki), jezioro Śniardwy, jezioro Tałty. 

 

TRASA 2
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