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WINDSURFING

Nauka tego sportu jest dla ka!dego, nie s! potrzebne
"adne ponadprzeci#tne umiej#tno$ci.

Wskazana jest umiej"tno#$ p%ywania, ale ze 
wzgl#du na mo"liwo$% realizacji zaj#% na 
p&ytkim akwenie nie jest konieczna. 

Polecamy podzia& na grupy licz!ce 6-8 osób 
i bloki zaj#ciowe trwaj!ce 2-3h. 

W ci!gu jednego bloku zaj#ciowego 
jeste$my w stanie obs&u"y% nawet 
50 osób, co przy ca&ym dniu daje 
nam mo"liwo$ci do 200 osób.

Windsur'ng to p&ywanie na desce z !aglem. 



Jest sportem praktycznie dla ka!dego, który w formie
rekreacyjnej nie wymaga ponadprzeci#tnych zdolno$ci.

Umiej"tno#$ p%ywania jest wskazana, ale ze wzgl#du na
mo"liwo$% realizacji zaj#% na p&ytkim akwenie - nie konieczna.

Rekomendujemy podzia& na grupy 2-3 osobowe na
zaj#ciach w wodzie i grupy do 6 osób przy zaj#ciach na pla"y.

Prowadzimy zaj#cia na wszystkich poziomach zaawansowania.
 

Nasza baza jest w stanie obs&u"y% jednocze$nie 
do 15 takich grup, czyli nawet do 45 osób w jednym czasie.

Zaj#cia z kitesur'ngu realizujemy zazwyczaj w dwóch dwugodzinnych
blokach (4 godziny dziennie). S! to nasze rekomendacje, które klient
mo"e dowolnie mody&kowa$ w zale"no$ci od potrzeb i oczekiwa'.

KITESURFING

Kitesur'ng to p&ywanie na desce z latawcem. 



SURFING

To sport dla ka!dego, który wymaga
umiej"tno#ci p%ywania. 

Zalecamy podzia& na grupy 3-5 osobowe
dla optymalnej efektywno$ci zaj#%. Nasza baza 
jest w stanie obs&u"y% 2 grupy jednocze#nie,
czyli do 40 osób w ci!gu jednego dnia.

Prowadzimy zaj#cia na wszystkich poziomach 
zaawansowania.

Zaj#cia z sur'ngu realizujemy zazwyczaj w blokach 
2 lub 3 godzinnych. S! to nasze rekomendacje, które 
klient mo"e dowolnie mody&kowa$ w zakresie czasu 
trwania zaj#%, liczebno$ci grup oraz ich intensywno$ci.

Sur'ng to p&ywanie na desce na falach. 



sup

Uprawia% ten sport mo"e ka!dy bez wzgl#du na
posiadane umiej#tno$ci. 

Nasza baza dysponuje supami pojedynczymi, 
jak równie" GIGA SUPAMI dla grup. 

Zaj#cia odbywaj! si# w formie wycieczki lub 
stacjonarnie i trwaj! 2-4 h . W przypadku 
wycieczki maksymalna ilo$% uczestników 
to 25 osób jednocze$nie. 

Deski mog! s&u"y% stacjonarnie jako 
urozmaicenie dla osób, które 
nieuczestnicz! w innych 
aktywno$ciach sportowych.

SUP to p&ywanie na desce z wios%em. 

SUP (Stand Up Paddle Board)



SKUTERY

Aktywno$% odbywa si# na zamkni"tym,
specjalnie oznaczonym akwenie dost#pnym

tylko dla uczestników.

Organizowane s! zawody, w których ka"dy
z uczestników samodzielnie prowadzi swój skuter.

Do dyspozycji uczestników mamy 4 skutery
siedz!ce o mocy silnika 110 KM ka"dy. Czas trwania

atrakcji uzale"niony jest od ilo$ci uczestników.

Dla grupy 25 osób optymalny czas to 2h.
Przy wi#kszych grupach jeste$my w stanie obs&u"y%

do 25 osób na godzin". Czas, a tak"e koszty mo"emy
zoptymalizowa% do indywidualnych wymaga( klienta.

Skutery wodne - tego 
                          nie trzeba t%umaczy$. 



WAKEBOARDING

Jest to sport dla ka!dego, ale ze wzgl#dów
bezpiecze(stwa zalecany osobom 
umiej(cym p%ywa$. 

Z uwagi na wysi%ek &zyczny proponujemy,
aby w ci!gu godziny p&ywa&o 4-5 osób. 
Aktywno$% mo"na wykorzysta% jako 
uzupe&nienie innych atrakcji w dni
bezwietrzne.

Wielko$ci grup i czas trwania mo"na
dowolnie mody&kowa$ w zale"no$ci 
od potrzeb i ilo#ci osób bior!cych
udzia& w evencie.

Wakeboarding to p&ywanie na 
                                              desce za motorówk(. 
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Proponujemy niezapomniany rejs tradycyjn!
drewnian! &odzi! po zatoce puckiej.

Kapitan pokazuje najciekawsze zak!tki
Jastarni i okolic i opowiada

morskie opowie#ci.

Wyprawa trwa oko%o godziny.
W rejs jednocze$nie Pomeranka

mo"e zabra% do 15 osób.

Pomeranka to tradycyjna 
                         kaszubska %ód) !aglowa. 



JACHTY

Regaty)jachtami na Zatoce Gda(skiej)
na trasie Jastarnia - Sopot - Hel - Jastarnia. 

To idealna alternatywa dla osób nieprzepadaj!cych 
za moczeniem si# w wodzie. Na obu jachtach mo"emy 
zabra% 16 osób*+ 4 osoby na motorówce s#dziowskiej.)
Zawody odbywaj! si# na jachtach Delphia 40 i Delphia 37. 
Dla uczestników przewidziane s! pami(tkowe medale.

Rejs jachtem po Zatoce. Malownicze widoki, spokój, cisza 
i kontakt z przyrod!. Ju" kilkugodzinny rejs pozwala odpocz($ 
od szybkiego "ycia w mie$cie. 
Rejs mo"e odbywa% si# na jachcie "aglowym Delphia 37 lub 40, 
do 8 uczestników lub na jachcie motorowym Merry Fisher 695, 
który pomie$ci maksymalnie 7 osób.

Regaty lub rejs jachtami po zatoce. 



Ta atrakcja to nic innego jak moc wra!e'! 

Jest to podró! szybk! &odzi! motorow! 
o nap#dzie 300KM. 

Pomie$ci równocze$nie do 12 osób. 
W ci!gu godziny mo"e obs&u"y% do 
4 takich grup. 

W zale"no$ci od wymaga' 
i oczekiwa' klienta mo"emy 
wprowadza% dowolne 
mody&kacje.

Speedboat to szybka %ód) motorowa. 

SPEEDBOAT



KATAMARAN

Nasza baza dysponuje zadaszonym
katamaranem, którym mo"na wybra%

si# na #rodek zatoki.

Na jego pok&adzie jeste$my w stanie
zorganizowa% imprez" dla

maksymalnie 15 osób.

Czas trwania imprezy oko&o 2 godzin.

Na katamaranie zaserwowane
zostan! przek(ski, a czas

sp#dzony w rejsie 
umili muzyka.

Impreza na katamaranie przy zachodzie s&o(ca.



Wieczór integracyjny na tarasie widokowym naszej
restauracji w ramach, którego mo"emy stworzy% 
Pa(stwu otwarty rachunek lub rachunek 
z ustalonym przez Pa(stwa limitem na napoje 
(w tym alkohol) i zaproponowa% menu 
sk&adaj!ce si# z 2-3 da' na ciep%o 
oraz zimnej p&yty.

Grill na pla!y, czyli jedzenie, picie i zabawa 
w surferskim klimacie. Zorganizowana 
strefa chill na pla"y nad zatok! z pufami, 
le"akami i grillem. Menu zostanie 
w pe&ni dopasowane do 
oczekiwa( klienta.

Kolacja 'rmowa na tarasie z widokiem na zatok#.
                      A mo"e grill na pla!y w surferskim klimacie?

KOLACJA / GRILL



Oferujemy pomoc w zorganizowaniu noclegów.

Proponujemy pobyt w: Dom Zdrojowy****,
Hotel Jastarnia***, lub pensjonat Korsarz

po&o"ony w bezpo$rednim s!siedztwie molo.

ZAKWATEROWANIE



STREFA CHILL

Strefa na pla!y z le"akami, pufami oraz deskami
SUP z wios&em i 6 osobowy Giga SUP do

wspólnej zabawy.
To propozycja dla tych uczestników, którzy

nie wezm( udzia%u w zaj#ciach lub b#d!
 chcieli zrobi$ sobie przerw".

 
Istnieje mo"liwo$% obrendowania strefy

Pa'stwa +agami reklamowymi.

W naszej bazie stacjonuje fotograf, który na "yczenie
 przygotuje relacj" z ca&ego wyjazdu w formie zdj"$ i &lmu.

FOTOGRAF
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