
WYCIECZKI SZKOLNE

 Wycieczki organizujemy od 10 lat. Posiadamy 30 jachtów, zatrudniamy ponad 60 
 instruktorów i pedagogów, mamy zaplecze, wiedzę i ogromne doświadczenie. 
Działamy w 100 % legalnie, posiadamy koncesję organizatora turystyki, 

współpracujmy z kuratorium oświaty.

 Rocznie szkolimy i organizujemy wycieczki i obozy dla ponad tysiąca dzieci i młodzieży. 

  Uczestnicy nie musza mieć żadnego doświadczenia żeglarskiego. Na każdym jachcie jest 
nasz instruktor, wykwalifikowany opiekun i sternik . Na jednym jachcie jest od  6 do 8 
uczestników. Młodzież jest  całą dobę pod opieką profesjonalnej i wykwalifikowanej 

kadry żeglarskiej. 

 W Wycieczki żeglarskie stwarzają wspaniała okazję do integracji uczniów, praktycznej  
nauki geografii, historii, ochrony środowiska. Młodzież jednocześnie przez cały okres 
uczestniczy w „życiu jachtowym”, gotuje posiłki, sprząta i zmywa naczynia, utrzymuje 

klar i porządek na jachcie, uczy się sterować jachtem.  

Co zapewniamy: 

• Wycieczki organizujemy w formule all inclusive. 
• Pełne wyżywienie (dostarczone przez organizatora) przygotowywane
    na jachtach przez uczestników. 
• Opłaty portowe w trakcie trwania rejsu, paliwo do silników.
• Noclegi na jachtach kabinowych 6 lub 8 osobowych.
•• Opiekę doświadczonych instruktorów/sterników i opiekunów przez całą dobę.
• Pełne ubezpieczenie NNW, podatek VAT, ubezpiecznie jachtów 
    i uczestników.  
• Zabezpieczenie ratownicze i medyczne. Podczas wycieczki pływa z nami 
   ratownik dbający o bezpieczeństwo, stale śledzimy pogodę i warunki 
   meteorologiczne. 
• Pełną organizację bogatego programu wycieczki: wieczorne ogniska, gry 
   i zaba   i zabawy terenowe, wycieczki do lokalnych atrakcji – posiadamy 
   scenariusze na różne warunki pogodowe.

Cena za uczestnika w zł:

             12-25       25-40    40-80    pow. 80 
      osób       osób     osób      osób

1 dzień     150       145        140        140
2 dni          280       270        264        260
3 dni          420       405        396        390
4 dni         560       540        528        520
5 dni 5 dni          700       675        660        650
6 dni          840       810        792        780
7 dni          980       945        924        910

GWARANTUJEMY 100%  BEZPIECZEŃSTWA oraz  świetną zabawę.

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

obozyzeglarskie.com

Terminy: kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik
Wiek: 10-19 lat

Ilość uczniów: od 12 do 120 osób
Dogodny dojazd do Giżycka z całej Polski (PKP lub autokar).

Kadra nauczycielska płynie GRATIS!


