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USŁUGI DODATKOWE 

 DOBROWOLNA OPŁATA SERWISOWA ……………………………………………………………………………………… 250PLN 
Oddajemy do Państwa dyspozycji jacht czysty, sklarowany, z pełnymi zapasami, pragnęlibyśmy aby został zdany w takiej 

samej kondycji. Jeśli zdadzą Państwo jacht nie sklarowany potrącimy z kaucji 150pln, niesprzątnięta toaleta chemiczna 

to kolejny wydatek z kaucji – 150pln (razem 300pln). Jeśli zamówią Państwo sprzątanie, klarowanie i uzupełnienie 

zapasów przed rejsem, płacą Państwo 250pln i nie martwią się o zdanie jachtu, wszystkim się zajmiemy. 

 

 PARKING NA TERENIE PRZYSTANI ………………………………………………………………………………………….. 15PLN/DOBA 

Teren przystani jest w sezonie zamieszkiwany i zamykany na noc. 

 

 PRYSZNIC ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8PLN 

Prysznic jest na żetony, czas trwania ok. 5 min. Zazwyczaj na jednym żetonie kąpią się dwie osoby . 

 

 POŚCIEL ………………………………………………………………………………………………………………………………… 50PLN/KOMPLET 

Komplet zawiera koc, poszwę na koc, poszewkę i poduszkę, prześcieradło. 

 

 ROWERY  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20PLN/DOBA 

Wydawałoby się, że na jachcie jest niewiele miejsca, prawda. Nie mniej jednak udaje się tam wepchnąć kilka rowerów, 

które nie tylko ułatwiają życie, ale pozwolą zwiedzić ciekawe miejsca oddalone od szlaku wodnego. W przypadku gdy 

dwoje rodziców bierze u nas rowery, dziecko/dzieci dostają je za pół ceny, czyli 10pln sztuka za dobę. 

 

 PONTON LUB SUP …………………………………………………………………………………………………………………… 200PLN/REJS 

Dmuchany ponton dwuosobowy może być przydatny na poranny wypad na ryby lub wodne zabawy z dziećmi. W 

komplecie wiosła i pompka. SUP, to nowość, można na nim pływać na siedząco, stojąco i jak się chce. 

 

 SKIPPER  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 150PLN/DOBA 

Jeśli nie czują się Państwo na siłach lub z jakiegoś powodu chcieliby Państwo mieć ze sobą kogoś kto zna jacht i region, 

proponujemy swojego skippera. Nie ponosi on kosztów prowiantu i postojów jachtów, jest jednak do Państwa 

dyspozycji, zadba o Państwa bezpieczeństwo na wodzie, zorganizuje atrakcje na trasie rejsu. Pamiętajcie jednak 

Państwo, że jesteście załogą, a załoga aktywnie uczestniczy w manewrach i stara się pomagać skipperowi.  

 

 SKIPPER NA POCHYLNIE ……………………………………………………………………………………………………..…… 200PLN 

Przejście pochylni wymaga lekkiej wprawy, jeśli potrzebujecie Państwo kogoś kto wam w tym pomoże, możemy takiego 

kogoś polecić. Skipper wsiada na pierwszej pochylni i zostawia Państwa na ostatniej. Opłatę za pochylnie ponosicie 

Państwo sami. 

 

 ZESTAW OGNISKOWY …………………………………………………………………………………………………………….. 150PLN/REJS 

Nocowanie na dziko to idealny czas no ognisko, nie zawsze znajdziemy odpowiednio suche drzewo. Razem z drzewem 

dostaną Państwo kociołek 8 l. do potraw ogniskowych. Przepis na „pieczonki”, gratis. 

 

 OGNISKO POWITALNE ……………………………………………………………………………………… CENA UZGADNIANA INDYWIDUALNIE 

Przystań na Wyspie to klimatyczne i przyjazne miejsce, jeśli chcecie Państwo aby na Wasz przyjazd czekało ognisko z 

pieczoną szynką (ok. 350/450pln) lub prosiakiem (ok. 600/700pln), degustacja lokalnych specjałów: wędliny, sery, 

wystarczy nam o tym powiedzieć z wyprzedzeniem. Zorganizujemy je dla Państwa. Podczas degustacji produkty te 

można kupić w promocyjnych cenach lub zamówić na zdanie jachtu. 

 

 SERWIS NA SZLAKU …………………………………………………………………………………………………………………. 1,7PLN/KM 

Jeśli czegoś Państwu zabraknie na szlaku: paliwo, prowiant, lub mają Państwo ochotę na pieczoną szynkę, prosiaka, 

ślimacze specjały, dowieziemy to wszystko tam gdzie trzeba. 

 


