Rejsy - Wyprawy

Rejs po Zalewie Szczecińskim

Rejsy - Wyprawy
Rejs po Zalewie Szczecińskim / 1 dzień

Rejsy odbywają się na skuterach wodnych ﬁrmy Yamaha
i łodziach motorowych typu RIB. Skutery wodne o mocy
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Zapraszamy na kilkugodzinne lub całodniowe rejsy skuterami wodnymi
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Brzózki

basenem ujściowym Odry, podzielony jest przez granicę dwóch państw

kontakcie z uczestnikami rejsu, dbając o zaopatrzenie i serwis.

Szczecin

Odra

z motorówki na skuter i odwrotnie.

W ramach pakietu mają Państwo zapewnione:

Wicko, Międzyodrze i Odra. Łącznie akwen ten ma powierzchnię ponad

1. Transport rzeczy osobistych podczas rejsu.

cztery razy większą od powierzchni Wielkich Jezior Mazurskich,

2. Pełne wyżywienie w trakcie trwania rejsu.
3. Transport powrotny do miejsca startu.

umożliwiając w jednym rejsie pływanie po jeziorach, rzece, zalewie,
a także po morzu. Mozaika niepowtarzalnych krajobrazów wraz

Podobne Rejsy:

z bogactwem miejscowej przyrody to jedna z głównych atrakcji tego

Rejs Szczecin – Wrocław (2 dni)

Kamień Pomorski, wyspę Karsibór, Świnoujście i Bramy Torowe
oraz po stronie niemieckiej port w Ueckermünde.
J. Dąbie

W czasie postoju istnieje możliwość zmiany środka transportu

również - Zalew Kamieński, rzeka Dziwna, Jezioro Dąbie, Jezioro

regionu. Trasa rejsu może obejmować: port Szczecin, wyspę Wolin,
Police

zabezpieczające z instruktorami. Zaplecze techniczne stanowią
ekipy w 2 - 4 samochodach terenowych, będące w stałym

na którym oferujemy rejsy, oprócz Zalewu Szczecińskiego wchodzi

Karsibór

na pokład od 6 do 12 osób. Grupę prowadzą 2 - 3 skutery

oraz łodziami motorowymi po Zalewie Szczecińskim. Zalew ten, będący
na polskie wody morskie i niemieckie śródlądowe. W skład akwenu

Zalew Szczeciński

Ueckermünde

od 110 do 160 KM przeznaczone są dla 1 lub 2 osób. Łodzie
typu RIB z silnikami o mocy od 100 do 230 KM zabierają

Zalew Kamieński

Zatoka Pomorska

Poziom trudności:

Rejs Szczecin – Kołobrzeg (1 dzień)

