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Żeglarski Chillout 2019

MIEJSCE:
Mazury - Węgorzewo
WIEK:
13 - 18
WYŻYWIENIE:
pełne
ZAKWATEROWANIE:
jachty
CZAS TRWANIA:
7 dni

Dostępne terminy
Od:

Do:

Dni:

Cena:

2019-06-23

2019-06-29

7

995 zł
895 zł

Rezerwuj

2019-06-30

2019-07-06

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

2019-07-07

2019-07-13

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

2019-07-14

2019-07-20

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

Od:

Do:

Dni:

Cena:

2019-07-21

2019-07-27

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

2019-07-28

2019-08-03

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

2019-08-04

2019-08-10

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

2019-08-11

2019-08-17

7

1095 zł
995 zł

Rezerwuj

2019-08-18

2019-08-24

7

995 zł
895 zł

Rezerwuj

2019-08-25

2019-08-31

7

995 zł
895 zł

Rezerwuj

Opis oferty + Mapa
Żeglarstwo to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Żeglarski chillout, to propozycja
dla dziewczyn i chłopaków, którzy chcą poznać uroki żeglarstwa, ale nie od razu chcą wpaść w wir
nauki i przygotowań do egzaminu. Podstawą programu jest codzienne żeglowanie, poznacie też smak
mieszkania na jachcie, ale czekają Was również inne atrakcje: wycieczka autokarowa, zajęcia
sportowe, wieczorne ogniska, dyskoteki i moc innych fascynujących rozrywek.

Terminarz/Cennik
Termin

Liczba
Cena
dni

23.06-29.06.2019

7

995

30.06-06.07.2019

7

1095

07.07-13.07.2019

7

1095

14.07-20.07.2019

7

1095

21.07-27.07.2019

7

1095

28.07-03.08.2019

7

1095

04.08-10.08.2019

7

1095

11.08-17.08.2019

7

1095

18.08-24.08.2019

7

995

25.08-31.08.2019

7

995

UWAGA! Obóz ma charakter rekreacyjny. Jeżeli szukasz imprezy szkoleniowej zakończonej
egzaminem na patent żeglarza jachtowego, sprawdź tutaj: Rejs Szkoleniowy lub tutaj: Obóz
Szkoleniowy.

Uczestnicy

Nie muszą posiadać doświadczenia ani wiedzy specjalistycznej. Jedynym wymaganiem jest
ukończenie 13 roku życia. Nie ma żadnych wymogów dotyczących zdrowia i kondycji.

Zakwaterowanie
Duże i wygodne jachty kabinowe typu Fortuna 27, Twister 780, Tango 780 lub podobne. Pierwszego
dnia następuje podział na koedukacyjne załogi. Na każdym jachcie zakwaterowany jest również
instruktor.

Kadra
Pedagogiczna i żeglarska.

Wyżywienie

W stołówce ośrodka (śniadanie, obiad, kolacja). Podczas całodniowych zajęć uczestnicy jedzą
śniadanie i obiadokolację w stołówce ośrodka oraz otrzymują prowiant na czas zajęć.
Indywidualne diety dostępne za dopłatą: wegetariańska 45 zł, bezglutenowa 45 zł.
W czasie dwudniowego rejsu każda załoga otrzymuje pakiet żywieniowy w porcjach dziennych do
samodzielnego przygotowania.

Dojazd
We własnym zakresie lub zorganizowany dojazd z pilotem organizatora za dodatkową opłatą. Dojazd
realizowany przy minimum 6 osobach w danym terminie z danej miejscowości.

Cena obejmuje
Wyżywienie, zakwaterowanie, program, opiekę kadry, ubezpieczenie.

Cena nie obejmuje
Dojazdu, opcji dodatkowych, diet.

Ubezpieczenie
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są na kwotę 10 000 złotych (NNW). Róża Wiatrów posiada również
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki. Każdy uczestnik może wykupić
dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy w cenie 59 zł.

Rezerwuj! Do góry!

Program

Żeglarstwo

Codzienne żeglowanie na jachtach kabinowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: sprzętu
ratowniczego, reguł bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, sterowania jachtem oraz
prawidłowej pracy żaglami. Instruktorzy przeprowadzą także zajęcia teoretyczne z budowy jachtu,
kursu jachtu względem wiatru, etykiety żeglarskiej, podstawowych pojęć żeglarskich – a wszystko to w
formie gier i zabaw
Ponadto:
wyruszymy na dwudniowy rejs po jeziorach Mamry i Dargin. Na nocleg staniemy w jednym z
największych mazurskich portów – kultowym Sztynorcie lub w Giżycku.

Strzelectwo
Na specjalnie dla Was przygotowanej strzelnicy będziecie strzelać z różnych typów wiatrówek, łuków i
proc. Mnóstwo konkursów, zabaw drużynowych i nagród.

Program rekreacyjno-sportowy
Wycieczki piesze do Węgorzewa i na zabytkowy cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej,
ogniska z kiełbaskami i śpiewaniem szant, dyskoteki, zajęcia rekreacyjno-sportowe, m.in. gry
terenowe, gry zespołowe, zawody sportowe, mecze piłki siatkowej.

Wycieczka autokarowa
Jedna z dwóch (w zalezności od wybranego terminu obozu):
Mikołajki – zwiedzanie wioski żeglarskiej i starego miasta, wizyta w Parku Dzikich Zwierząt w
Kadzidłowie oraz w Parku Wodnym „Tropikana” w Hotelu Gołębiewski. Lub:
Wilczy Szaniec – zwiedzanie Kwatery Głównej Hitlera w Gierłoży, Kętrzyn, Sanktuarium w
Świętej Lipce.

Program może ulec zmianie w związku z pogodą. Dotyczy to w szczególności programu
realizowanego na wodzie.

Opcje dodatkowe
Paintball – (PB1) – w cenie wstęp na pole paintballowe, wypożyczenie pełnego sprzętu do gry w

paintball (marker, butla, maska, mundur), kulki, gaz, serwis sprzętu, instruktor prowadzący zajęcia.
Jedne zajęcia – zazwyczaj jest to kilka gier po kilkanaście minut (200 kul na osobę)
Cena: 95 zł

Podręcznik "Żeglarz Jachtowy" – "Żeglarz jachtowy" Andrzeja Kolaszewskiego i Piotra
Świdwińskiego – to skrócona i zaktualizowana wersja książki "Żeglarz i sternik jachtowy" tych samych
autorów, podręcznika żeglarskiego nr 1 w Polsce od 1986 r. Zawiera zbiór wiadomości wymaganych
do zdania egzaminu na podstawowy stopień żeglarski. Podręcznik jest zalecany przez Komisję
Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i może być wykorzystywany zarówno przez wykładowców
oraz organizatorów szkolenia żeglarskiego, jak i przez przyszłych żeglarzy. Obowiązkowa lektura dla
wszystkich pragnących zdobyć podstawowe uprawnienia żeglarskie i dla tych, którzy chcą doskonalić
swoje umiejętności.
Cena: 49 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 59 zł (wysyłka)

Śpiewnik Żeglarski – śpiewnik wydany z okazji XXXIII - lecia Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej "Shanties" odbywającego się corocznie w Krakowie. Książka zawiera ponad 400 utworów,
które zasługują na miano najpopularniejszych. Do utworów dołączone są chwyty gitarowe,
pozwalające każdemu, kto ma zacięcie do gry na gitarze na wykonywanie tych znanych w żeglarskim
Świecie utworów.
Cena: 49 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 59 zł (wysyłka)

"Vademecum Sternika Motorowodnego" – Franciszek Haber. To jedyny podręcznik w Polsce,
który po wejściu w życie nowych przepisów posiada rekomendację Polskiego Związku Motorowodnego
i Narciarstwa Wodnego, do szkolenia na podstawowy patent, czyli sternika motorowodnego. Ta
książka zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące między innymi: budowy łodzi, silnika,
użytkowania skuterów wodnych, manewrów łodzią na egzaminie, oznakowania szlaków wodnych,
prawa drogi na śródlądziu i morzu, bezpieczeństwa, ratownictwa, etykiety i wielu innych zagadnień.
Cena: 39 zł (odbiór osobisty na miejscu lub w biurze Róży Wiatrów)
Cena: 49 zł (wysyłka)

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy – przedmiotem ubezpieczenia są koszty
rezygnacji z podróży tj. z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z
przyczyn losowych, takich jak:
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego,
nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej
Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej,
poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu
zamieszkania,
bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w
czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą,
wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w
zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą,

śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby
towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z
biurem podróży, jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu)
wakacyjnego.
Cena: 59 zł

UWAGA! programy naszych imprez są bardzo bogate i korzystanie z zajęć fakultatywnych może
wymagać rezygnacji z niektórych zajęć podstawowych.
Rezerwuj! Do góry!

INFOLINIA: 780 114 926
TEL: 42 630 73 01
MAIL: ROZA@ROZA.PL

