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Program 
Zielona szkoła pod żaglami 

Grupa 1 

Ruciane Nida- Binduga Jezioro Bełdany- Wilkasy- Ryn- Pod Dębem-Ruciane Nida  

Zaokrętowanie: Ruciane Nida 

Dzień 1 
Przyjazd, podział na wachty, zaokrętowanie, szkolenie z ABC obsługi jachtu, z 
bezpieczeństwa. Obiad w ośrodku. Rejs przez śluzę Guziankę na bindugę nad jezioro 
Bełdany. Po drodze nauka śluzowania jachtem żaglowym. Kolacja i ognisko z 
kiełbaskami.  
Dzień 2 
Pobudka, śniadanie. Rejs po jeziorze Bełdany, Mikołajskim, przez kanały Mazurskie do 
Wilkas. Trening manewrowania jachtem i zwrotów. Po drodze lunch i przekąski na 
wodzie. W Wilkasach spotykamy się z drugą grupą i czeka nas wspólna impreza.  
Dzień 3 
Śniadanie Turniej sportowy między grupami. Rejs w kierunku Rynu.  Trening 
manewrowania jachtem żaglowym. Obiadokolacja- konkurs kulinarny. Nocleg nad 
jeziorem Tałty, wieczorna gra terenowa.  
Dzień 4 
Śniadanie. Rejs w kierunku jeziora Nidzkiego przez jezioro Mikołajskie i Bełdany. Mini 
regaty załóg. Lunch na wodzie. Obiadokolacja grillowa.  
Dzień 5 
Śniadanie. Turniej siatkówki plażowej. Rejs do portu Ruciane Nida. Obiad. 
Wyokrętowanie, powrót do Warszawy.  
 

Grupa 2  

Węgorzewo – Przystań Mamerki-Wilkasy*-Pieczarki- Kietlice-Węgorzewo 

Dzień 1 
Przyjazd, podział na wachty, zaokrętowanie, szkolenie z ABC obsługi jachtu, z 
bezpieczeństwa. Obiad w ośrodku. Rejs do przystani Mamerki. Gra terenowa w 
bunkrach, jednych z najlepiej zachowanych w Polsce, kompleksów niezniszczonych bunkrów 
niemieckich z okresu II wojny światowej. Kolacja i ognisko. 
Dzień 2 
Pobudka, śniadanie.  Rejs przez jezioro Mamry, Dargin i Niegocin do Wilkas. Trening 
manewrowania jachtem, zwrotów. W Wilkasach spotykamy się z drugą grupą i czeka 
nas wspólna impreza.  
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Dzień 3 
Śniadanie Turniej sportowy między grupami. Rejs do Pieczarek. Trening 
manewrowania jachtem żaglowym. Obiadokolacja- konkurs kulinarny. Nocleg nad 
jeziorem Dargin. Ognisko. 
Dzień 4 
Śniadanie. Rejs do Portu w Kietlicach. Mini regaty załóg. Lunch na wodzie. 
Obiadokolacja grillowa.  
Dzień 5 
Śniadanie. Turniej siatkówki plażowej. Rejs do Węgorzewa. Obiad. Wyokrętowanie, 
powrót do Warszawy.  

Plan dnia: 

• 7:00 Pobudka, rozruch poranny, toaleta poranna, 
• 8:00 Apel żeglarski 
• 8:15 Śniadanie 
• 8:45-9 Klar po śniadaniu i przygotowanie do rejsu 
• 9:00 Wypłynięcie z portu, rejs żeglarski 
• 12:30 Przekąski i lunch na wodzie 
• 17:00 Przypłynięcie do portu 
• 18:00 Obiadokolacja 
• 19:00 Atrakcje wieczorne, ogniska, imprezy, gry. 
• 22:00 Cisza nocna 

Program oraz plan dnia mogą ulec  zmianie ze względu na warunki pogodowe,  codziennie o 
dokładnym planie dnia decyduje kierownik zielonej szkoły biorąc pod uwagę siłę wiatru. Priorytetem 
przy organizacji wypoczynku pod żaglami jest bezpieczeństwo uczestników.  

 

 

 


