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MAZURSKA
PRZYGODA

DLACZEGO
ŻAGLE?

Żeglarstwo, jak mało który
sport, kojarzy nam się z
wolnością, naturą i
przygodą. Każdy żeglarz to
potwierdzi. Tak po prostu
jest. Żeglarstwo okazuje się
także idealną dyscypliną na
czasy pandemii. Małe
grupy, otwarta przestrzeń,
minimalny kontakt z
osobami postronnymi.
Dlatego właśnie polecamy
rejs pod żaglami, jako
formę wakacyjnego
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży.

MAZURY

O zaletach tego regionu z pewnością nie
trzeba przekonywać tych, którzy odwiedzają
Mazury, ale jeżeli jeszcze tam nie byliście,
musicie wiedzieć, że to jedno z tych miejsc,
które mają w sobie szczególną magię. Nie
ukrywamy, że sami od lat doświadczamy tej
magii przemierzając Mazury na pokładach
jachtów, i nie będzie w tym krzty przesady
jeżeli powiemy, że Mazury, zwłaszcza z wody,
są po prostu wyjątkowe. Żeglowanie po szlaku
Wielkich Jezior Mazurskich to uczucie epickie i
kwintesencja kontaktu z prawdziwą naturą.
No i te szanty... nigdzie indziej nie brzmią tak
samo.

NASZ POMYSŁ
NA OBÓZ
ŻEGLARSKI

NOCUJEMY NA JACHTACH (8 OSOBOWE)
CODZIENNIE BĘDZIEMY ŻEGLOWAĆ,
ODWIEDZIMY 6 RÓŻNYCH PORTÓW
NA MIEJSCE DOTRZEMY AUTOKAREM. TAK
TEŻ ZAMIERZAMY WRÓCIĆ
OBÓZ BĘDZIE ZGŁOSZONY DO
KURATORIUM, NASI OPIEKUNOWIE MAJĄ
STOSOWNE UPRAWNIENIA I
DOŚWIADCZENIE, A UCZESTNICY BĘDĄ
OBJĘCI PEŁNYM UBEZPIECZENIEM
POSIŁKI PRZYGOTOWUJEMY WSPÓLNIE NA
WODZIE LUB PODCZAS POSTOJU,
KORZYSTAMY Z KATERINGU
ZEWNĘTRZNEGO
KAŻDY UCZESTNIK, Z WYPRZEDZENIEM,
OTRZYMA INFORMACJĘ DOTYCZĄCE TEGO,
CO NALEŻY ZABRAĆ NA OBÓZ
ZAPEWNIAMY OBOZOWE KOSZULKI ORAZ
PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA I FILMY

MAZURSKA PRZYGODA
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBOZU

TRANSFER
Wyjeżdżamy z Krakowa wcześnie rano, tak
aby koło 15-16 być na miejscu w Giżycku

ZAOKRĘTOWANIE

DZIEŃ 1

W Giżycku będą na nas czekać nasze
jednostki. Musimy się zaokrętować, tzn.
rozlokować się w naszym nowym domu.
Tego dnia musimy poznać wszystkie
tajemnice żeglowania. Na razie w teorii, ale
musimy przygotować się do następnego
dnia, który spędzimy już na wodzie.
Wieczorem spacer po okolicy i zachód
słońca nad Niegocinem.

KIERUNEK SZTYNORT

DZIEŃ 2

Nasz pierwszy rejs. Po śniadaniu i porannej
toalecie ruszamy w kierunku Sztynortu.
Pięknie położony port to także ciekawostka
historyczna. Port zlokalizowany jest w
pobliżu uroczego Pałacu, a sam w sobie
jest jednym z większych portów "na
północy". Zanim jednak krótkim kanałem
wpłyniemy do portu, zakotwiczymy w
jednej z okolicznych zatoczek na kąpiel i
posiłek. Po południu udamy się jeszcze w
rejs wokół Wyspy Kormoranów, aby przed
zachodem słońca zacumować w
Sztynorcie.
Wieczory w portach rządzą się swoimi
prawami. Oczywiście prawami śpiewania
wspólnie szant.

KIERUNEK WĘGORZEWO

DZIEŃ 3

Dzień drugi to rejs w kierunku Węgorzewa.
Najdalej chyba położony na północ port
szlaku WJM, do którego prowadzi prawie
dwukilometrowy kanał. Po drodze czeka
nas przeprawa przez most w Kirsajtach, a
zaraz za nim stanie przed nami otworem
Jezioro Mamry. Popłyniemy w kierunku
Jeziora Święcajty, gdzie zrobimy sobie
przerwę obiadową. Potem już tylko rejs
prosto na Węgorzewo.
Przy wieczornym ognisku spróbujemy
sobie podsumować zdobytą do tej pory
wiedzę żeglarską. Być może nasz rejs
zachęci kogoś do zrobienia patentu
sternika jachtowego.

KIERUNEK KIETLICE

DZIEŃ 4

Bardzo lubimy ten port. Taki, typowy,
mazurski. Mały. Z ogromnym klimatem.
Położony w lesie, stare siedlisko, które nie
tylko sprawia, ze żeglarze czują się tu
bardzo dobrze, ale także dużo mówi nam o
całych Mazurach i ich mieszkańcach.
Zanim jednak dotrzemy do Kietlic,
odwiedzimy jedno, bardzo ciekawe
miejsce. Mamerki. Wokół szlaku WJM, w
czasie II Wojny Światowej, swoje kwatery
mieli najwięksi wodzowie III Rzeszy. W
Mamerkach była właśnie Niemiecka
Kwatera Głównych Sił Lądowych. Dziś
muzeum i charakterystyczny skansen z
okresu wojny. Warto obejrzeć.
Tego dnia nasz rejs nie będzie długi. Czego
nie można powiedzieć o dniu następnym.

KIERUNEK TAJTY

DZIEŃ 5

Kolejny dzień żeglowania, to piękny rejs na
południe. Docelowo chcemy dotrzeć do
portu Tajty. Musimy zatem przepłynąć m.in
całe jeziora Dargin i Kisajno, żeby
ostatecznie wpłynąć na Tajty i tutaj ukryć
się w cichej przystani. Długi rejs
zakończony popołudniowym kąpaniem,
Sprzyja ku temu piaszczysta plaża na
miejscu.
Wieczorem spacer do Wilkasów i zachód
słońca nad Niegocinem.

KIERUNEK RYDZEWO

DZIEŃ 6

Ten dzień rozpoczniemy od kanału.
Przeprawimy się kanałem Niegocińskim na
... Niegocin, czyli jedno z większych jezior
na szlaku WJM. Tutaj widać już przestrzeń
a i wiatr hula jak należy. Zaraz jednak za
Niegocinem, płynąc dalej w kierunku
południowym, wpłyniemy w najwęższe
jeziora szlaku WJM. Tutaj będziemy się
uczyć prawdziwego halsowania. Zwrot za
zwrotem na jeziorze Bocznym.
Cumujemy własnie tutaj w okolicach
Rydzewa.
Wieczorem, jak zwykle prace lądowe,
rekreacja, ognisko i szanty.

KIERUNEK GIŻYCKO

DZIEŃ 7

To już nasze ostatnie wyjście na wodę.
Żeby wrócić do Giżycka musimy ponownie
przepłynąć Niegocin. Ale uwierzcie, tutaj
jest gdzie pływać. Zwłaszcza, że najpierw
udamy się w kierunku Wojnowa. Tutejsze
płycizny sprzyjają kąpielom, i pewnie nie
omieszkamy skorzystać. Potem już cała
naprzód do portu macierzystego.
Po południu skorzystamy z okazji i
odwiedzimy położoną nieopodal Twierdzę
Boyen. To fort charakterystyczny dla tego
regionu i kolejny kawałek naszej historii.
Wieczór to czas podsumowań i wspólnego
biesiadowania. Z szantami na ustach.

KIERUNEK KRAKÓW

DZIEŃ 8

Po śniadaniu i porannej toalecie,
zostawiamy nasze łajby i pakujemy się do
autokaru.
Wracamy do Krakowa i czekamy na
najsłynniejszy festiwal piosenki żeglarskiej
w kraju. Shanties w Krakowie ;-)

PODSUMOWANIE

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu
naszego programu Wiecie już, że
rzeczywiście stawiamy na atrakcje.
Mamy także nadzieję, że nie
przestraszycie się surowych, z pozoru,
warunków w jakich Wasze dzieci
miałyby spędzić cześć wakacji.
Uwierzcie nam, nie ma się czego bać.
Sami spędzamy tak czas z własnymi
dziećmi. One to kochają. A my będziemy
się starali im tylko dać możliwość
skorzystania z tego, co daje nam natura,
piękne tereny i nasze skromne
możliwości organizowania atrakcji.
ZAPRASZAMY

FOTO MAZURY

TELEFON
12 633 01 12
kom: 506 087 700

KONTAKT

www.obozyprzygody.pl

EMAIL
kontakt@obozyprzygody.pl

CZEKAMY
NA WAS

