Nabierz wiatru
w żagle
Rekreacyjne kursy doszkalające

- Nabierz wiatru w żagle Indywidualne doszkolenie żelarskie podczas wypoczynku
Masz patent, ale chciałbyś poćwiczyć swoją technikę pod okiem doświadczonego
instruktora?
Miałeś przerwę w żeglowaniu i chciałbyś odświeżyć swoje umiejętności?
Chcesz nabrać śmiałości w manewrach portowych, obsłudze jachtu,
poszerzyć swoją wiedzę?
Twoja załoga nie ma doświadczenia?
Wybierając rejs w towarzystwie instruktora możecie odpoczywać rozwijając swoje
kompetencje żeglarskie.
Poziom i przebieg kursu jest dostosowany indywidualnie.
Z kursu może skorzystać także załoga nie posiadająca uprawnień (max. 5 osób)
Sami wybieracie czas jego trwania
- tygodniowy rejs ze sternikiem/instruktorem
- wynajęcie instruktora na część swojego urlopu
Kurs doszkalający na jachcie motorowym Northman 1200
Kurs doszkalający na jachcie żaglowym Maxus 34
Do wyboru jednostki z rocznika 2021/2022
10% rabatu na dodatkowe atrakcje w Sztynorcie:
nurkowanie z instruktorem - kajaki - rowery - solemarany - SUP - SHERP

Cena już od 1600 zł / doba

biuro@sztynort.pl

nsow.pl

sztynort.pl

+48 663 427 782
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Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, projekt pod nazwą "Nowy Sztynort-Osada Wolności"
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020.
Przedsięwzięcie będzie realizowane przez konsorcjum składające się z 3
przedsiębiorstw:
„KING CROSS SHOPPING WARSAW” Spółka z o.o.
Nowy Sztynort Spółka z o.o.,
Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski
"Nowy Sztynort - Osada Wolności" to projekt, który skupia się na rdzeniu
"Wolności"
Założeniem i głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w
skali europejskiej produktu sieciowego z zakresu turystyki, medycyny i
zdrowia, wykorzystującego potencjał regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
W projekcie wyodrębniamy trzy podstawowe aspekty wolności:
"Wolność w żagle": żeglarstwo-synonim wolności od wieków, związane ze
swobodą podróży, możliwością bycia "sam na sam" i zwolnienia tempa
życia
"Wolny Strzelec": przestrzeń do pracy - odejście od trybu korporacji,
stworzenie przestrzeni do pracy w nawiązaniu relacji w przyjaznym
otoczeniu natury
"Wolność od ograniczeń": wsparcie niepełnosprawnych - poczucie
wolności dla osób na co dzień wykluczonym, które często są zależne od
innych.

