
Laguna – 
RejsyDlaCiebie 
 

 
Laguna   RejsyDlaCiebie   świadczy   usługi   rejsów   kameralnymi   i   nowoczesnymi   statkami 
pasażerskimi po Jeziorze Zegrzyńskim i jego okolicach. 

Myślą przewodnią jest jak najlepsza organizacja nauki połączonej z wypoczynkiem i rekreacją. 

Dzięki wielu godzinom spędzonym na rejsach z naszymi Klientami poznaliśmy niezwykłe piękno 
otaczającej nas przyrody, a także pozyskaliśmy niezliczone kontakty, które stały się inspiracją do 
stworzenia niekonwencjonalnej oferty wycieczek szkolnych. 

Oferta którą Państwu przedstawiamy będzie z pewnością atrakcyjną formą zdobycia przez 
młodzież wiedzy o historii i przyrodzie, przekazywanej przez przewodników podczas zwiedzania 
ciekawych miejsc i zabytków oraz w trakcie specjalnie przez nas przygotowanych atrakcyjnych 
zabaw tematycznych . 

Przekonani jesteśmy, że taka forma wypełnienia czasu na wycieczkach będzie zdecydowanie 
dobrze przyjęta przez jej uczestników, czyli młodzież, spełniając jednocześnie edukacyjną i 
wychowawczą rolę. 



Program wycieczki jednodniowej 
 9.00 - zbiórka w Porcie Nieporęt-Pilawa 

• w trakcie rejsu wyświetlamy filmy i opowiadamy o powstaniu Jeziora Zegrzyńskiego, 
Puszczy Białej oraz historii i urokach rzek Bug i Narew 

11.50 - zwiedzanie Skansenu Wsi Polskiej w Kuligowie 

• lekcja historii o dawnej wsi polskiej 

13.00 - obiad w formie ogniska lub grilla 

• Kiełbacha Zbója i Buła Maryny oraz napoje 

14.40 - rejs powrotny statkiem podczas którego odwiedzamy Wąwóz Szaniawskiego 

• gorące tańce na pokładzie lub wypoczynek 

• zwiedzanie Wąwozu – lekcja polskiego 

16.30 - podwieczorek na pokładzie i powrót 

• słodki poczęstunek wraz z ciepłymi napojami 

17.30 - pożegnanie gości – molo przy Hotelu Parasol w Nieporęcie 



Wycieczka jednodniowa 
Koszt* 

• 139 pln/os. dla grup 12 osób i 24 osób, 
grupy mniejsze lub większe cena ustalana indywidualnie 

Dostępność oferty: 

• od kwietnia do listopada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
* Cena zawiera noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, przewodników oraz wszystkie atrakcje 

wymienione w planie wycieczki 



 

Inne zajęcia edukacyjno-rozrywkowe: 
 

Wizyta w stadninie koni oraz przejażdżka wozem konnym 

• czas - 2,5h 

• cena : 30 pln/osoba 
 

Dla chętnych istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych zajęć lub za dopłatą zamiany z 
zajęciami z programu z wycieczki 

 
Aktualnie poniższa oferta nie jest realizowana: 

Lekcje ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego: 

• czas - 2,5h 

• cena kalkulowana w zależności od wielkości grupy 

Pokaz i zapoznanie z bronią ostrą oraz wyposażeniem bojowym żołnierza, nauka strzelania z broni pneumatycznej, zawody 
w strzelaniu do tarczy: 

• czas - 2,5h 

• cena kalkulowana w zależności od wielkości grupy 
 

Pokaz działań antyterrorystycznych oraz zapoznanie z bronią ostrą i wyposażeniem bojowym żołnierza: 
• czas - 2,5h 

• cena kalkulowana w zależności od wielkości grupy 

Lekcja nauki nawigacji i orientacji w terenie z wykorzystaniem map, kompasu oraz przyrody(teren zabezpieczony): 

• czas - 4h 

• cena kalkulowana w zależności od wielkości grupy 
 

Dane kontaktowe: 
e-mail: rezerwacje@rejsydlaciebie.pl 

tel. 608 520 090 
 


	Laguna –
	Program wycieczki jednodniowej
	9.00 - zbiórka w Porcie Nieporęt-Pilawa


