
REJS KLUBU DEWELOPERA Termin: niedziela 5 czerwca 2022





Termin rejsu: 5 czerwca 2022 Niedziela

Program rejsu:

09:00 Spotkanie w Marinie Gdynia 

i zaokrętowanie na jachtach

10:00 Wypłynięcie po krótkiej odprawie 

i poczęstunku

13/14 Obiad w restauracji w jednym z portów

18/19 Powrót i wyokrętowanie w Marinie Gdynia

Trasa rejsu omówiona zostanie podczas porannej odprawy. 

Obierzemy kierunek rejsu, który sprawi Wam najwięcej 

przyjemności i odpoczynku. 

Rejs ma charakter rekreacyjny, podczas którego będziemy mogli 

odpocząć, naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami 

deweloperskimi. Zapraszamy klubowiczów z partnerami i dziećmi.

Jak zwykle będzie też okazja do porozmawiania o bieżącej 

sytuacji na rynku nieruchomości oraz wymiany doświadczeń 

i konsultacji w zakresie inwestycji deweloperskich. 

Żeglarstwo jak nie wiele innych dyscyplin stwarza możliwość 

szybkiego i skutecznego budowania wartościowych relacji. Czas 

spędzony na jachcie pozwala lepiej poznać członków załogi a co 

za tym idzie stworzyć przestrzeń dla powstawania nowych 

pomysłów i współpracy.

Ten rejs będziemy długo wspominać w Klubie Dewelopera, dlatego 

nie może Cię na nim zabraknąć.





Akwen Zatoki Gdańskiej stanowi unikatowe miejsce na Bałtyku Południowym do uprawiania

żeglarstwa rekreacyjnego. Powierzchnia Zatoki i okalające ją porty stwarzają możliwość

odbycia różnych jednodniowych wycieczek jachtem. Jest to również świetna okazja do

poznania Trójmiasta od strony morza, które jest niecodziennym przeżyciem.

W ramach rejsu całodniowego można wybrać się do dowolnego Trójmiejskiego portu lub

Jastarni czy Helu. Tam odbyć spacer, zjeść dobrą rybę w restauracji, skorzystać z lokalnych

atrakcji i wrócić pod wieczór. W zależności od warunków wietrznych, można wpleść w trasę

rejsu zwiedzanie z jachtu takich miejsc jak Twierdza Wisłoujście, Westerplatte, Stare Miasto

Gdańsk, czy torpedownię w Gdyni Babie Doły.

Rejs poprowadzony zostanie przez doświadczonego sternika, który zadba o komfort

i bezpieczeństwo załogi. Chętni będą mogli skorzystać z krótkiego szkolenia żeglarskiego.

Każdy uczestnik będzie miał również okazję stanąć za sterem jachtu pełnomorskiego.



Na jachcie zapewniamy:

 Toaletę

 Umywalkę

 Kuchnię i lodówkę

 Owoce i wodę

 Lampka Prosecco

Zapewniamy jachty:

 Komfortowe jachty żaglowe o długości 11-13 metrów

 Przystosowanie: żegluga pełnomorska i oceaniczna

 Wyposażenie: zestawy żagli, silnik stacjonarny, system AIS, Autopilot,

Echosonda, Plotter GPS, Log/prędkościomierz, Radio VHF, pełny węzeł sanitarny

 Środki bezpieczeństwa: kamizelki asekuracyjne, pasy ratunkowe, pasy

bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, środki pirotechniczne do wzywania pomocy

 Doświadczonego i uśmiechniętego sternika

 Odprawę żeglarską

 Odpoczynek na wygodnej koi

 Nagłośnienie

 Krótkie szkolenie żeglarskie (dla chętnych)



INFORMACJE I REZERWACJA

Cena od osoby: 800 zł netto (+23% VAT)

Wystawiamy fakturę VAT.

Rezerwacje przyjmowane są za pośrednictwem 

formularza na stronie:

www.akademiazeglowania.pl/dewelopuj/

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Bartosz Gruszka

+48 535 030 773

kontakt@bartoszgruszka.pl

Cena zawiera

- udział w rejsie

- wszystkie opłaty związane z jachtem m.in. 

paliwo, opłaty portowe, obsługę skipera

Koszty obiadu każdy członek rejsu pokrywa 

we własnym zakresie

Zapoznaj się z Regulaminem rejsu

https://akademiazeglowania.pl/dewelopuj/
https://akademiazeglowania.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-rejsu-Klubu-Dewelopera.pdf
https://akademiazeglowania.pl/wp-content/uploads/2022/04/Regulamin-rejsu-Klubu-Dewelopera.pdf


Akademia Żeglowania

Kadra Akademii Żeglowania to żeglarze z wieloletnim doświadczeniem morskim oraz 

osiągnięciami regatowymi. Wywodzimy się z jednego z najstarszych a na pewno z 

najbardziej utytułowanego klubu Yacht Klubu Polski Gdynia. Wspólnie z YKP Gdynia 

kontynuujemy tradycje żeglarskie, których prekursorami byli m.in. Komandor Klubu gen. 

Mariusz Zaruski oraz Honorowy Komandor YKP Prezydent Ignacy Mościcki.

- realizujemy kursy na patenty żeglarskie i motorowodne

- szkolimy również zawodowych żeglarzy wyczynowych, była wśród nich m.in. załoga jachtu 

I Love Poland, zespół trenerów kadry olimpijskiej TOKIO 2020, zawodnicy kadry narodowej 

jachtów mieczowych

- realizujemy szkolenia podstawowe, zaawansowane oraz regatowe

- jesteśmy wykonawcą flagowego programu edukacji żeglarskiej Miasta Gdyni pt. "Gdynia 

na fali" - wybrani jako szkoła oceniona najwyżej pod względem jakości szkolenia

- uczestniczymy w konsultacjach środowiskowych nt. bezpieczeństwa na morzu, 

współpracujemy i pomagamy podnosić kwalifikacje ratowników wodnych

- sędziujemy regaty sportowe o randze krajowej oraz międzynarodowej

- ścigamy się regatowo, czerpiąc z tego ogromną frajdę :)

Żeglarstwo jest naszym życiem, dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie jego 

rozwoju. Z tego powodu członkowie naszego Klubu i Akademii Żeglowania:

- zasiadają w Zarządzie Polskiego Związku Żeglarskiego

- pełnią funkcje sędziów regatowych

- zasiadają w kolegium sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego

- pełnią funkcje w Komisji Morskiej PZŻ

- reprezentują Polskę w światowej federacji żeglarstwa World Sailing

- Akademia Żeglowania zdobyła tytuł Edukatora roku 2021 na uroczystej gali żeglarstwa -

jest to statuetka, którą środowisko żeglarskie wręcza osobowościom za wieloletni wkład w 

rozwój żeglarstwa i podnoszenie poprzeczki edukacji żeglarskiej. Po raz pierwszy tytuł 

Edukatora otrzymała szkoła żeglarstwa – Akademia Żeglowania


