GDZIE ZD
PATENT
Przed wysłaniem dziecka
na obóz żeglarski, zanim
zdecydujemy się zapłacić
za cokolwiek, należy sprawdzić
kilka szczegółów.
Milka Jung
Dzwoniąc do firmy lub idąc osobiście do biura, postarajmy się dowiedzieć:
* czy jest to organizator czy jedynie pośrednik
* jak dtugo istnieje na rynku
* od ilu lat organizuje obozy w danym miejscu
* co obejmuje cena obozu (czy wliczono dojazd, ubezpieczenie NW, wyżywienie, opłaty za patent i egzamin)
* sposób zakwaterowania - namioty własne, organizatora, domki...
* wyżywienie - stołówka, polowa kuchnia obozowa
* warunki sanitarne - prysznice, wc
* jakie są szczegółowe warunki umowy (dotyczy warunków rezygnacji, gwarancji stałości ceny, praw
i obowiązków klienta i organizatora - Dz.U. Nr 133,
póz.884, Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o usługach
turystycznych)
* czy organizator jest zrzeszony w regionalnej Izbie Turystyki lub Polskiej Izbie Turystyki
* czy obóz został zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz do Okręgowego Związku Żeglarskiego
(właściwego dla siedziby organizatora lub miejscowości, w której jest prowadzony obóz szkoleniowy)
* na jakim sprzęcie jest realizowane szkolenie (egzamin
na stopień żeglarza powinien odbywać się na jachcie
kabinowym o powierzchni pomiarowej żagli nie mniejszej niż 16 m2 lub na jachcie dwumasztowym; szkolenie może odbywać się również na jachcie otwartopoktadowym o powierzchni żagli min. 15 m2)
* jaka jest liczba uczestników turnusu, jaka jest ich średnia wieku, ile przewidziano dla nich jachtów
* jakie są kwalifikacje kadry (ilu jest instruktorów żeglarstwa PZŻ)
* czy kurs obejmuje także szkolenie teoretyczne

Nie żądajmy od organizatora koncesji - proces koncesyjny został wstrzymany uchwałą Sejmu, żadna
koncesja nie została wydana; mają zostać zastąpione
przez zezwolenia na prowadzenie imprez turystycznych
wydawane przez wojewodów.
Czekamy na Państwa relacje z „terenu", zaopatrzone w dopisek „Szkolenie". Najciekawsze wydrukujemy.
Kursy żeglarskie organizują między innymi:
COŻ PZŻ im. Andrzeja Benesza
72-020 Trzebież, ul. Rybacka 26
tel/fax 091-312 82 94
e-mail: coz@coz.com.pl
Żeglarz jachtowy - 14 dni
termin

07.06-20.06
28.06-11.07
13.07-26.07
28.07-10.08
12.08-25.08
27.08-09.09

cena

przedpłata

termin

cena

przedptata

07.06-20.06
28.06-1 1 .07
13.07-26.07
28.07-10.08
12.08-25.08
27.08-09.09

600
800
800
800
800
600

250
320
320
320
320
250
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optaty dodatkowe

600
250
800
320
wyżywienie:339
PLN
800
ptatne w dniu przyjazdu
320
egzamin: 20 PLN
800
320
800
320
patent: 30 PLN
600
250
Sternik jachtowy- 14 dni
optaty dodatkowe
wyżywienie: 339

PLN

(płatne w dniu przyjazdu)
egzamin:
patent:

50
30

PLN
PLN

Biuro Usług Turystycznych „Kliwer"
02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3
tel/fax 648 08 61
Żeglarz jachtowy - Ruciane Nida - 14 dni
termin

cena

13.06-26.06

950

przedpłata

optaty dodatkowe
egzamin i patent: 1 00 zł

26.06-09.07
950
09.07-22.07
950
22.07-04.08
950
04.08-17.08
950
Żeglarz jachtowy - binduga Siekierniak - 17 dni
termin

cena

26.06-12.07

860

przedpłata

optaty dodatkowe
egzamin i patent: 1 00 Zł

12.07-28.07
860
28.07-13.08
860
13.08-29.08
860
Sternik jachtowy - binduga Siekierniak - 17 dni

termin

cena

przedpłata

optaty dodatkowe

27.06-11.07

950

-

patent, książeczka żeglarska,

13.07-27.07

950

950
950

cena

860

28.07-13.08

860

przedpłata

04.07-17.07 400

opłaty dodatkowe
wyżywienie: 250

18.07-31.07 400

egzamin: 40 Zł

01.08-14.08 400

patent: 30 Zł

cena

27.06-10.07

740

1 1 .07-24.07

25.07-07.08
08.08-21.08

optaty dodatkowe
egzamin i patent: 240 Zł

-

termin

cena

przedpłata

27.06-10.07

950

300

11.07-24.07
25.07-07.08
08.08-21.08

950
950
950

300
300
300

optaty dodatkowe

opłaty

egzaminacyjne:

120 zł

Uniwersytecki Klub Żeglarski
01-828 Warszawa, ul. Schroegera 80/16
tel/fax 022 834 02 87, 0501 033 507, 0601 246 646
Żeglarz jachtowy, sternik jachtowy - 14 dni
termin

cena

przedpłata

04.07-17.07

950

450

18.07-31.07
01.08-14.08
15.08-29.08

950
950
950

przedpłata

opłaty dodatkowe
egzamin: 40 Zł

740

patent: 30 PLN

740
740
*

„Sailor" - Jerzy Nowakowski
01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 2/75, tel. 638 65 86
Żeglarz jachtowy - 17 dni - Węgorzewo
termin

cena

przedpłata

01.06-17.07

998

300

22.07-07.08
12.08-28.08

998
998

300
300

optaty dodatkowe
egzamin i patent: ok. 70 Zł

optaty dodatkowe
egzamin i patent: ok. 70 Zł

450
450
450

Ceny ustalone przez PZŻ na sezon 1999:
stopień
egzamin
patent
żeglarz jachtowy
40
30
sternik jachtowy
100
120
***
książeczka żeglarska
30

15.08-28.08 400
Kozin - żeglarz i sternik - 13 dni
termin

przedpłata

egzamin: 150 Zł

Yacht Klub Polski Bielsko
43-300 Bielsko- Biała, ul. Szkolna 15,
tel. 033 812 44 26; 822 82 25 812 46 86
Tresna- żeglarz i sternik - 13 dni
termin

cena

12.07-28.07

Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej „Camp-Pisz"
12-200 Pisz, al. Turystów 1
tel/fax 087 423 44 66, 090 541 573
Żeglarz jachtowy

Stanica Żeglarska „Zielony Gaj"
11-730 Mikotajki-Zielony Gaj
tel. 087-421 37 54, tel/fax 421 37 55
Żeglarz jachtowy

29.07-12.08
14.08-28.08

termin

organizator ma prawo stosowania zniżek w wymiarze do 50% ustalonych optat

*

dla osób nie zrzeszonych w PZŻ organizatorzy mogą stosować podwyższenie optat do 100% stawek zasadniczych; za osobę zrzeszoną w PZŻ
uważa się osobę należącą do jednego z klubów żeglarskich lub sekcji
żeglarskich zrzeszonych w PZŻ przynajmniej od pól roku i mającą optacone sktadki za bieżący rok, poświadczone wpisem w książeczce żeglarskiej lub legitymacji klubowej
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Przedstawiamy tegoroczne ceny w portach,
marinach i przystaniach. Na kartce z kuponem
wyszczególnione są te, w których prenumeratorom
„Rejsu" przysługują zniżki.

Pojezierze
Ostródzko-lławskie
PTTK Obiekt Turystyczny, Pitawki
14-140 Mitomłyn
tel. (089) 647 34 51
Bogusław i Leokadia Latoszek

Przystań „Skarbek"
14-200 Itawa, ul. Malczewskiego 24
osiedle Lipowy Dwór
tel. (089) 648 64 40, O 601 66 65 39
Tadeusz Świst
40 miejsc, pomost
1,70 m

przy pomoście

WC 1 zł

gratis

prąd cena umiarkowana
tadowanie akumulatora cena umiarkowana

WC, prysznic opłata symboliczna
sklep spożywczy 5 km, sklep żeglarski 5 km,
restauracja, hotel

sklep spożywczy 200 m, sklep żeglarski, restauracja, hotel, bar
wypożyczalnia sprzętu wodnego, zimowanie
jachtu od 60-120 zf/miesiąc, korty tenisowe
i stadnina, warsztat szkutniczy, slip 25 zt

bezpłatny
rowery wodne, kajaki, łodzie wędkarskie, Omegi, zimowanie jachtu, warsztat szkutniczy, pole
namiotowe

Ostródzki Klub Wodny LOK
14-100 Ostróda, ul. Słowackiego 38 A
tel. (089) 646 34 54

Otulak Yacht Charter
14-200 Iława, ul. Chodkiewicza 8
tel. (089) 648 21 83, fax (089) 625 37 48
10 miejsc, keja

2m
38 miejsc, dalby
gratis

0,8 m
WC1 zł
doba

miesiąc

rok

7 zł

58 zt

700 zt

do uzgodnienia

WC 1, 20 zł; prysznic 2,80 zł

sklep spożywczy 100 m, sklep żeglarski 200 m,
restauracja, hotel, bar, tawerna

ładowanie akumulatora 5 zł

8 zł/doba - samochód, przyczepa

sklep spożywczy 300 m, restauracja 1500 m,
hotel, bar, tawerna

korty tenisowe, stadnina koni, wypożyczalnia
sprzętu wodnego - deski, kajaki, siłownia, wynajem jachtów Sasanka 620, Focus 660 (sezon
-120 zł, po i przed - 60 zł), Tes 678 -150 zł, 75 zt
(odpowiednio); silniki przyczepne - 30 zł/doba
pole namiotowe, warsztat szkutniczy na miejscu, dźwig 6 zt, zimowanie jachtu (plandeka)
50 zł/miesiąc, uciążliwe wejście i wyjście przy
silnych zachodnich wiatrach

niestrzeżony 9 zt/doba
wypożyczalnia sprzętu wodnego kajaki, rowery
wodne, Omegi, DZ, Sasanka 620, Fokus, Nash
20, El Bimbo, świetlica, pole namiotowe, zimowanie jachtu (plandeka), wodowanie
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Przystań Żeglarska „Pod Omegą" PHGT
14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 24
(089) 648 40 93, fax 648 63 62
e-mail: podomega@cybersails.info.pl
Lila i Stanisław Kasprzak

„Siemiany", Przedsiębiorstwo Turystyczne
14-324 Siemiany, gm. Iława
tel. (od 1.05. do 30.09.) (089) 640 44 92, 090 36 89 17
Michał Kwiatkowski
około 40 miejsc, dwie keje

100 miejsc, pomosty, boje

0,5 - 2,5 m
0,3 m
2-8 zł
doba 4 zł + 1 zł/osoba, w okresie 1.05. - 30.09.
Możliwość otrzymania stałej „Karty Przystani"

niskie ceny

w opłacie portowej

możliwość ładowania akumulatorów

3 zł/doba
ładowanie akumulatora 3 zt/szt.

TOI

sklep spożywczy 150 m, sklep żeglarski, restauracja, hotel, tawerna
niestrzeżony (teren zamknięty)
samochód 5 zł/doba, przyczepa 4 zł/doba
korty tenisowe 300 m, stadnina koni 3 km, kajak 20 zł, łódź wiosłowa 20 zł, Chochlik, Sasanka, Pegaz 696- 140 zł, Ei-bimbo-70 zł, Polo75 zł, Sasanka 660 - 145 zł, Omega - 35 zł,
Venus - 110 zł, Tes 660 - 130 zł, Nash - 70 zł,
Focus 130 zł, Tes 678 - 150 zł, zimowanie jachtu (hangar, plandeka) 80 zł/miesiąc, 40 zł/miesiąc, warsztat szkutniczy na miejscu, dźwig 50 zł,
pole namiotowe

Stanica Wodna PTTK
14-133 Stare Jabłonki
ul. Turystyczna 5
Janusz Gajewski

sklep spożywczy 100 m, restauracja, hotel, bar,
tawerna
„Piosenka żeglarska" w każdy czwartek, pieczenie barana w każdą niedzielę - w lipcu i sierpniu, całodzienne wyżywienie w „Szopie", pole namiotowe

Wielkie
Jeziora Mazurskie
Jezioro Mamry
Harcerski Ośrodek Wodny „Mamry"
11-600 Węgorzewo, ul. Braci Ejsmontów
tel. (087) 427 41 62
Wenancjusz Sowa
100 miejsc, long side, boje

0,7 m

0,5 m

6 zł doba, 40 zł miesiąc

3 zł/godz., 5 zł/doba

są

WC, prysznic bezpłatne

ładowanie akumulatorów

6 zł/doba

sklep spożywczy na miejscu, sklep żeglarski,
restauracja, hotel, bar, tawerna

sklep spożywczy 500 m, sklep żeglarski, restauracja, hotel, bar
niestrzeżony, 6 zł/doba
miejsce na ognisko, boisko do siatkówki i koszykówki, ping-pong, bilard, ogródek dla dzieci, świetlica z TV-sat, kajaki, łodzie wędkarskie,
rowery wodne, pole namiotowe, zimowanie
jachtu (hangar) 400 zł

40 miejsc
wypożyczalnia jachtów, naprawa silników, wypożyczalnia rowerów, stadnina koni, pole namiotowe, zimowanie jachtu, warsztat szkutniczy,
port zlokalizowany przy Kanale Węgorzewskim,
w głębi lądu-bezpieczny w każdych warunkach
atmosferycznych. W czasie silnych wiatrów jest
zaciszną i bezpieczną przystanią.
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Przystań „Aniata"
11-600 Węgorzewo, Trygort 57
tel. (087) 427 12 94, O 601 41 20 22, fax 427 42 91
e-mail: ANIATA@kki.net.pl
Marczyński Jerzy

Jezioro Bełdany
Stanica Żeglarska Ogniska TKKF „Korektywa"
12-222 Wejsuny, Piaski
tel. (087) 423 11 22, O 90 50 32 45

20 miejsc, pomost pływający

200 miejsc, boje, kotwice

0,6 m

0,5 m

10 zł/doba, reszta cen do uzgodnienia

12 zł/doba, 300 zł/miesiąc, caty sezon + parking 1700 zł, cały sezon + parking + zimowanie 2200 zł.

prysznic 5 zł/osoba
prąd na kei wliczony w opłatę portową
ładowanie akumulatorów wliczone w opłatę
portową
sklep spożywczy 2 km, sklep żeglarski, restauracja, pensjonat, bar
strzeżony, samochód 10 zł/doba
przyczepa - cena do uzgodnienia
tódź wiosłowa 5 zł/godz., 30 zł/doba, łódź wiosłowa z silnikiem 12 zł/godz., 72 zł/doba, Rambler (silnik 9,9 KM) 15 zł/godz., 90 zł/doba, łódź motorowa
Rybitwa (30 KM) 20 zł/godz., 120 zł/doba, jacht żaglowy ze sternikiem 150 zł - do 6 godz., jacht motorowy ze sternikiem 150 zł/30 min, zimowanie
jachtu (wiata) 80 zł/miesiąc, warsztat szkutniczy,
slip naturalny + traktor 20 zł, pole namiotowe

Pensjonat „Kietlice" nad Mamrami, Kietlice
11-620 Radzieje
tel./fax (087) 427 70 68
Zbigniew Sawicki

prysznic 5 zł.
prąd na kei 5 zł/doba
ładowanie akumulatora 5 zł
WA

samochód 5 zł, przyczepa 1 zł
sklep spożywczy, sklep żeglarski, tawerna
wypożyczalnia sprzętu wodnego (przed 16.06.,
16.06. -31.08., po 31.08.) Orion 49 zł, 70 zł,
42 zł; Venus 91 zł, 130 zł, 78 zł; Mak 707 105 zł,
150 zł, 90 zł; Princessa 140 zł, 200 zł, 120 zł;
Sasanka 660 140 zł, 200 zł, 120 zł; silnik zaburtowe - 30 zł/doba, pole namiotowe, serwis silników, agencja ubezpieczeniowa jachtów, zimowanie jachtu (plandeka - 15.10. - 15.05.)
500 zł, w tym slipowanie, dźwig 50 zł.

Przystań „U Edka"
12-210 Ukta, Wygryny 39
tel. (087) 423 62 39
Edward Btażejewicz

20-30 miejsc, pachołki, boje

100 miejsc, pomosty i boje

0,5 m

0,5 m

doba 10 zł, miesiąc150 zł, rok 300-400 zł

doba 7 zł, miesiąc 150 zł, caty sezon letni 350 zt

prysznic 5 zł

WC bezpłatny, prysznic 6 zt

ładowania akumulatorów 5 zł

prąd na kei 5 zt
ładowanie akumulatora 5 zt

sklep spożywczy 1,5 km, restauracja, hotel, bar
niestrzeżony 5 zł/doba, 50 zł/miesiąc
rowery, łodzie wędkarskie.zimowanie jachtu (hangar 400-600 zt, wiata 300^00 zł, plandeka 300 zt),
warsztat szkutniczy, wodowanie 40-80 zł, ogródek i/lub świetlica dla dzieci, pole namiotowe,
w porcie dokuczliwe są wiatry wschodnie

sklep spożywczy w odległości 400 m, sklep
żeglarski, restauracja, hotel, bar, tawerna
niestrzeżony, samochód 4 zł, przyczepa 2 zł
pole namiotowe 15 zł (namiot + samochód +
osoby), zimowanie jachtu (plandeka) 350 zł, warsztat szkutniczy, slip 30 zł.
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Ośrodek Wypoczynkowy „Guzianka"
ul. Guzianka 7, 12-220 Ruciane-Nida
tel. (087) 423 11 38, fax (087) 423 10 57
Zygmunt Kopacz

Stanica Żeglarska „Moszczenica"
12-200 Pisz, Łupki 14
tel./fax (087) 423 29 13, 423 05 92
e-mail: stanica @ kki. net. pl

50 miejsc, dalby

20 miejsc, pomost, boje i dalby

1,5 m

0,5 m

doba 7 zt (z zatogą), 5 zt (bez zatogi)

3 zł/doba

sanitariaty (prysznic)

WC 1 zł, prysznic 5 zł.

6 zł/30 min

sklep spożywczy 200 m, sklep żeglarski, hotel,
bar

prąd na kei 5 zł/doba
ładowanie akumulatora 3 zł/doba

niestrzeżony (doba) samochód osobowy 6 zt,
autokar 14 zt, przyczepa 4 zt

sklep spożywczy, sklep żeglarski, restauracja,
hotel, bar, tawerna

korty tenisowe, boisko do siatkówki, rowery,
kajaki, rowery wodne, ogródek dla dzieci, zimowanie jachtu 400 zt, wodowanie 38 zt

strzeżony 3 zł/doba

Jezioro Roś
Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej „Camp-Pisz"
12-200 Pisz, Al. Turystów 1, skr. Poczt. 98
tel./fax (087) 423 44 63
Janusz Górski, Fabian Ciborowski

jachty, łodzie wędkarskie, rowery wodne, zimowanie jachtu: hangar 550 zł, wiata 350 zł,
plandeka 200 zł (10 miesięcy), warsztat szkutniczy, slip 15-30 zł, pole namiotowe

Ośrodek Turystyczny „Roś"
12-200 Pisz, Al. Turystów 3
tel. 423 49 60

30 miejsc, pomosty

50 miejsc, pomosty, boje

zależnie od stanu wody - od 0,3 do 1,5 m

0,5 m

doba 8 zł, miesiąc 150 zł

prysznic 5 zł

WC bezpłatne, prysznic 5 zł/6 min

prąd na kei
ładowanie akumulatora

prąd na kei improwizowany - 6 zł/doba
ładowanie akumulatorów w bosmanacie
sklep spożywczy, tawerna
samochód 10 zł/doba, 50 zł/tydzień, przyczepy
do negocjacji
kajaki, jachty, boiska do siatkówki i do koszykówki, pole namiotowe, zimowanie jachtu
(plandeka) 300 zł/9 miesięcy, warsztat szkutniczy, wodowanie 20 zł, duże wahania poziomu
wody utrudniają manewry w basenie; ośrodek
organizuje: szkolenia żeglarskie, rejsy turystyczne, obozy szkoleniowe, wędrowne obozy rowerowe, spływy kajakowe

5 zt/doba
5 zt/doba

sklep spożywczy 600 m, sklep żeglarski, restauracja, hotel, ośrodek turystyczny, domki 4-osobowe, bar, tawerna
strzeżony, samochód 5 zł, przyczepa 3 zł.
łodzie wiosłowe i motorowe, kajaki, rowery wodne, skuter, narty wodne, koła dmuchane, stadnina koni, rowery górskie, zimowanie jachtu
40-60 zł/miesiąc, warsztat szkutniczy, wodowanie 45 zł, pole namiotowe

Informacje o zniżkach dla prenumeratorów
„Rejsu" - na kartce z kuponem
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Jezioro Nidzkie

Jezioro Kotek Wielki

Przystań „Pod Dębem"
12-221 Ruciane-Nida, ul. Sosnowa 1
tel./fax (087) 423 11 61
Marek Tuński

Stanica Żeglarska „Zielony Gaj"
11-735 Woźnice koto Mikołajek
Andrzej Gawąd

0,7 m
100 miejsc, keja, boje

1 m

prenumeratorzy „Rejsu" cumują za darmo - należy pokazać dowód wpłaty (kupon prenumeraty)

doba 5 zł, miesiąc 70 zł, rok 810 zł.

sanitariaty

WC 0,50 zł, prysznic 4,5 zł.

prąd na kei 5 zł/noc
ładowanie akumulatora 6 zł

prąd na kei 4,5 zł/doba
ładowanie akumulatora 4,5 zł/doba
sklep spożywczy 1 km, sklep żeglarski, bar,
tawerna
strzeżony 4,5 zł/doba
opłaty za pozostawienie przyczepy 3,5 zł/doba
wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki, koszykówki, plaża, kąpieliska, zimowanie jachtu (plandeka) 440 zł, warsztat szkutniczy,
wodowania 45 zł, pole namiotowe

prysznic 6 zł.

sklep spożywczy 2 km, restauracja, hotel, bar,
tawerna
parking

6 zł/doba

wypożyczalnia sprzętu wodnego Mors 150 zł,
90 zł, Mak 707 140 zł, 85 zł, Venus 120 zł, 75 zł,
Sportina 100 zł, 60 zł, Nash 85 zł, 50 zł, El Bimbo
70 zł, 40 zt, Omega 40 zł, 25 zł, kajaki i canoe 2 zł/
godzina, 10 zł/doba, warsztat szkutniczy, wodowanie 44 zł, obozy żeglarskie, pole namiotowe,
port osłonięty - przyjazny i bezpieczny; wchodzenie do portu z postawionym masztem, manewry w porcie na silniku lub na pagajach

„U Faryja"
12-220 Ruciane-Nida, ul. Dworcowa 10
tel. (087) 423 10 64, 0 90 36 38 58
Eugeniusz Faryj

Jezioro Jagodne
Yacht Klub Polski Bielsko, Ośrodek Kozin
11-532 Kozin
(087) 428 03 46
Mariola Gryniewicz

150 miejsc, boje

1m
doba 4,5 zł, miesiąc 120 zł, rok 900 zł

50 miejsc, keja, z rufy kotwica

(w optatę roczną wliczone są: miejsce parkingowe na samochód
właściciela jachtu, slipowanie, transport na miejsce zimowania)

1,5 m

WC 0,50 zł, prysznic 5 zł.

doba 5 zł jacht + 2 zł za osobę, miesiąc 100 zł

prąd na kei 2 zł.
możliwość ładowania akumulatorów 2 zł

w cenie postoju

sklep spożywczy 100 m, sklep żeglarski, restauracja, hotel, bar, tawerna

prąd na kei
6 zł
ładowanie akumulatora

6 zł

sklep spożywczy 100 m, kiosk, bar
strzeżony 4 zł/doba
opłaty za pozostawienie przyczepy 3 zł/doba
zimowanie jachtu 1000 zł (hangar + transport),
450 (plandeka), warsztat szkutniczy, dźwig 50 zł.

niestrzeżony, przyczepa podłodziowa 3 zł/doba, campingowa 15 zł/doba
pole namiotowe 5 zł + 2 zł/osoba, zimowanie
jachtu (wiata, plandeka) 400 zł, osprzęt w hangarze, warsztat szkutniczy, slip 30 zł
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Jezioro Kisajno

Stanica Wodna „Ryn"
11-520 Ryn
tel. (087) 421 86 83
Mirosław Jankowski

cos
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 22
tel/fax (087) 428 23 35

50 miejsc, pomost, boje
80 miejsc

0,4 m
0,7 m
doba; stali klienci 2,5 zł, pozostali 5 zł.
8 zł/doba
WC 0,50 zł, prysznic 6 zł/10 min
WC bezpłatnie, 4 zł prysznic
ładowanie akumulatora 7 zł/doba
sklep spożywczy, restauracja, hotel, bar, tawerna
strzeżony, 10 zł/doba, powyżej 3 dni 6 zł/doba
kajaki, łodzie wiosłowe, rowery wodne i turystyczne, łodzie żaglowe, łodzie motorowe z obsługą, warsztat szkutniczy, slip 30 zł, boiska,
korty, siłownia, sauna

Jezioro Ryńskie
Ośrodek Wczasowo-Żeglarski „Zofiówka"
11-520 Ryn, ul. Mazurska 19
tel. (087) 421 86 26, 421 83 08, 421 83 04
Alfred Welzman
20 miejsc, boje

sklep spożywczy 300 m, sklep żeglarski, pensjonat, tawerna
niestrzeżony, 2,5 zł/doba
skutery, deski, kajaki, rowery wodne, rowery górskie, zimowanie jachtu (plandeka) 1,5 zł/doba,
warsztat szkutniczy, dźwig 30 zł, slip 15 zł, pole
namiotowe

Jezioro Mikołajskie
Baza Żeglarska „Cicha Zatoka"
11-730 Mikołajki, Al. Spacerowa 1
tel. (087) 421 62 75, 421 62 85, 421 61 62, 421 50 11
fax 421 63 56

5m

52 miejsca, pachołki i boje rufowe

doba 2 zł/jacht + 3 zł/osoba

3m

wliczone w opłatę cumowniczą

doba 8 zł, miesiąc 250 zł, rok 1800 zł (ze slipowaniem i zimowaniem)

sklep spożywczy, restauracja, hotel, bar, tawerna
WC 1 zł, prysznic 6 zł/6 min
niestrzeżony (samochód, przyczepa) 3 zt/doba
kajaki, rowery wodne, jachty kabinowe, Omegi,
łodzie wiosłowe i motorowe, ogródek dla dzieci, bilard, ping-pong, boisko do siatkówki, korty
tenisowe, zimowanie jachtu 40 zł/miesiąc,
slip 20 zł, pole namiotowe;
ośrodek potożony z dala od wszelkich zabudowań i dróg, obszar 4 ha, noclegi w drewnianych
domkach campingowych z łazienkami (4- lub
7-osobowe) lub w luksusowym pensjonacie
(1-, 2-, 3-, 5-osobowe) - apartamenty z widokiem na jezioro

sklep spożywczy 200 m, sklep żeglarski 300 m,
restauracja 200 m, hotel i domki letniskowe, bar
strzeżony 100 m
deski, kajaki, rowery wodne, jachty, łodzie
wiosłowe, motorówki, zimowanie, warsztat
szkutniczy, wodowanie 50 zł.

Informacje o zniżkach dla prenumeratorów
„Rejsu" - na kartce z kuponem
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Stanica Wodna PZŻ „Stare Sady"
11-730 Mikołajki, Stare Sady
tel. (087) 421 67 20
Andrzej llgiewicz

„Dalba"
11-500 Giżycko, ul. Nadbrzeżna 11
tel. (087)428 1406
Jan Kurowicki

40 miejsc, pomosty pływające

6 zł/doba,

0,30 m

WC 0,5 zł, prysznic 5 zł

doba 2 zł/jacht + 3 zł/osoba

5 zł

WC wliczone w opłatę portową
prysznic 5 zł/5 min

sklep spożywczy, żeglarski, paliwo do silników

możliwość ładowania akumulatorów 5 zł
sklep spożywczy, schronisko, bar

warsztat szkutniczy, wymiana butli gazowych,
nabijanie butli do nurkowania, bar, kawiarnia,
czartery jachtów, zimowanie jachtu (hangar
800 zł, plandeka 150 zł)

niestrzeżony, 5 zł/doba
warsztat szkutniczy, slip gminny, gratis, zimowanie jachtu (plandeka) 40 zł/miesiąc, konie
w okolicy, świetlica, pole namiotowe, niekorzystne warunki postoju (fala) przy wietrze
wschodnim od 4° B

Ośrodek Żeglarski LOK
11-500 Giżycko, ul. Świętego Brunona 4
tel./fax 428 14 08, tel. 428 25 30
Jan Gotto
100 miejsc

2 m
Przystań Wodna „Hobby"
11-730 Mikołajki, Stare Sady
Zdzisław Rubajczyk

2 zt/godz., 6 zł/doba, 250 zł/sezon
WC 0,70 zł, umywalka 2 zł, prysznic 5 zł

16 miejsc
prąd na kei 3 zł
ładowanie akumulatora 7 zł

0,5 m
doba 5 zł/jacht + 6 zł/osoba
miesiąc 120 zł, rok 600 zł

sklep spożywczy, restauracja, hotel, bar, tawerna

WC, prysznic wliczone w opłatę portową
prąd na kei wliczony w opłatę portową
ładowanie akumulatorów wliczone w opłatę
portową
sklep spożywczy, sklep żeglarski, restauracja,
hotel, bar

strzeżony, samochód osobowy 5 zł, ciężarowy
6 zł, autobus 8 zł, motocykl 3 zł, przyczepa 3 zł
rowery wodne, łodzie wiosłowe i motorowe,
łodzie szkoleniowe DZ, Polaris, zimowanie jachtu (hangar, plandeka), warsztat szkutniczy,
dźwig 55 zł, slip 2 zł, pole namiotowe, pośrednictwo czarterowe

niestrzeżony 3 zł/doba, przy opłaceniu za miesiąc lub rok - gratis
kajaki, łodzie wiosłowe, rowery, warsztat szkutniczy, zimowanie jachtu, slip 30 zł, pole namiotowe

Informacje o zniżkach dla prenumeratorów
„Rejsu" - na kartce z kuponem

Archiwum magazynu Rejs http://kormoran.aplus.pl

Inne akweny
Zalew Wiślany
Yacht Club „Barkas"
82-104 Kąty Rybackie, ul. Rybacka 41
tel. O 602 78 98 60
Tomasz Fic

Wisła
Port Jachtowy „Przystań"
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Krakowska 75
tel. (081)88 10400
Edward Wojtalik
20 miejsc, pomost, kotwica, nabrzeże
60 cm (przy niskich stanach wody)

15 miejsc, pomost pływający
doba 3,50 zł + 3 zł/osobę

2,5 m
prysznic 3 zł/10 min
doba 5 zł
ładowanie akumulatora, cena do uzgodnienia
WC gratis, prysznic 1 zł/min
ładowanie akumulatorów gratis
sklep spożywczy 200 m, restauracja, hotel, bar

sklep spożywczy 300 m, restauracja, hotel, bar,
tawerna
strzeżony, samochód 5 zł/doba
przyczepa 3 zł/doba

strzeżony 10 zł/doba, niestrzeżony gratis
wodowanie 10 zł, pole namiotowe
rowery, kajaki, bączki, Optymisty, Snape, warsztat szkutniczy, slip 300 m od przystani gratis,
zimowanie jachtu (hangar 50 zł, plandeka 20 zł),
świetlica wiejska, pole namiotowe

Morze Bałtyckie
Port Dziwnów
Urząd Morski w Szczecinie
kapitanat Portu Dziwnów
tel./fax (091) 38 13 754 (do 15.00)
całodobowy (091)38 13340

Jezioro Gopło
Klub Żeglarski LOK „Popiel"
88-150 Kruszwica, ul. Żeglarska 1
tel. (052) 351 55 74
Andrzej Kornaszewski

1 ,2 m przy stanie wody 500

100 miejsc, nabrzeże, pomost, boje

długość

doba

5,5+8 m.
5j.t.
8+10 m.
15 j.t.
10+13 m. 20 j.t.
13+17 m. 25 j.t.
17+20 m. 35 j.t.
pow. 20 m. 45 j.t.

2m
doba 2 zł/jacht, 1 zł/osoba
WC 1 zł, prysznic 3 zł
prąd na kei 0,35 zł/kW
ładowanie akumulatora 0,35 zł/kW

miesiąc

25 j.t.
75 j.t.
100 j.t.
125 j.t.
175 j.t.
225 j.t.

rok

75 j.t.
225 j.t.
300 j.t.
375 j.t.
525 j.t.
675 j.t.

(opłaty za postój uzależnione są od długości całkowitej, a od niej
stawka taryfowa mnożona przez aktualną cenę; ceny są zmienne
w zależności od kursu dolara; obecnie cena 1 j.t. wynosi 1,0725 PLN)

w Basenie Zimowym
sklep spożywczy 300 m, restauracja, hotel, bar,
tawerna

cena w zależna od poboru prądu

strzeżony, 5 zł/doba

sklep spożywczy 40 i 50 m, restauracja, hotel

kajaki, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, zimowanie jachtu (hangar 20 zł, plandeka 10 zł - miesiąc), dźwig 30 zł, slip 10 zł, korty tenisowe,
pole namiotowe

samochód 3 j.t/godz
pole namiotowe, przeszkód nawigacyjnych nie ma
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Solina

Przystań Jachtowa Puck
Ośrodek Sportów i Rekreacji w Pucku
84-100 Puck, ul. Lipowa 1
tel. (058) 673 11 49, 673 25 05
e-mail: osir@polbox.com
Witold Skoczke

ŻOSW „Energetyk" - Polańczyk Wyspa
38-610 Polańczyk
tel. 090 34 51 74, (013) 469 21 70
Witold Kocyłowski

80 miejsc, boje

60 miejsc, keia, brzeg, boje

2m

6m

dtugość

do
do
do
do
do

doba

5,5 m
10 m
13 m
17 m
20 m

doba 10 zł, miesiąc 60 zł

miesiąc

5 zł 40 zł
10 zł 100 zł
20 zł 150 zł
25 zł 200 zł
30 zł

w cenie postoju
prąd na kei

bezpłatnie

sklep spożywczy 100 m, bar
automat prysznicowy - 1 zł/4 min
strzeżony, 3 zł/doba samochód, przyczepa 0,50 zł
opłata wg wskazań licznika
sklep spożywczy 200 m, woda pitna, restauracja, hotel, bar, pole namiotowe
strzeżony
sklep żeglarski, wynajem motorówek dla klubów
żeglarskich, wynajem sali konferencyjnej, sauna, siłownia, boiska, hala sportowa, kręgielnia,
zimowanie jachtu (hangar, plandeka), warsztat
szkutniczy, wodowanie (sztaplarka - do 2,5 t)

deski, kajaki, rowery wodne, todzie wiosłowe,
jazdy konne, boisko do siatkówki, szkoła windsurfingu "Gargo", kursy żeglarskie i instruktorskie, szkółka regatowa, warsztat szkutniczy, domki campingowe, pole namiotowe, zimowanie
jachtu (hangar 60 zł/miesiąc, plandeka 15 zł/
miesiąc), dźwig, slip 30 zł

Jezioro Żywieckie
Yacht Klub Polski Bielsko, Tresna
43-300 Bielsko Biała, ul. Szkolna 15
tel./fax (033) 861 30 82
Jerzy Polański

Jezioro Turawskie
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Hallo"
48-045 Turawa -Jacht Klub LOK-Rybaczówka
tel. (077) 421 20 78
Janusz Osoba

25 miejsc, boje, pomosty

3m

15 miejsc, pomost, boje

doba 5 zł, miesiąc 100 zł

doba 5-15 zł, miesiąc 61-86 zł, sezon 80-140 zł

prysznic 4 zł/15 min

prysznic 1 zł

prąd na kei 10 zł/doba
ładowanie akumulatora 10 zł

prąd na kei 4 zł/doba
ładowanie akumulatora 4 zł.

sklep spożywczy 100 m, restauracja, hotel, domki campingowe, tawerna

sklep spożywczy, restauracja, noclegi
niestrzeżony, 5 zł/doba
niestrzeżony, samochód 4 zł/doba, przyczepa 3
zł/doba, 150 zł/sezon, 100 zł/po sezonie
łodzie wiosłowo-żaglowe, zimowanie jachtu
(plandeka) 50-80 zł, warsztat szkutniczy, slip +
ciągnik 5 zł, pole namiotowe

deski, kajaki, zimowanie jachtu (hangar, plandeka), warsztat szkutniczy, dźwig 450 zł, slip 25 zł,
boisko do siatkówki, zadaszony krąg ogniskowy z grilem na 50 osób, plaża, pole namiotowe,
port osłonięty, bez zafalowania
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