Centrum Żeglarskie w Szczecinie
Szczecin

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Do mariny możemy dostać się jadąc od Szczecina w
stronę Szczecina Dąbie. Przystań znajdować się
będzie po lewej stronie. Wjazd przez bramę pod
numerem Przestrzenna 21.
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
REJSY TURYSTYCZNE I SZKOLENIOWE,
OBOZY, BIWAKI I PÓŁKOLONIE
REGATY, SPŁYWY KAJAKOWE I WINDSURFING,
SPOTKANIA INTEGRACYJNE,
NORDIC WALKING DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH,
WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW,
KURSY I SZKOLENIA NA STOPNIE ŻEGLARSKIE,
CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE,
MIEJSCA NOCLEGOWE,
KONCERTY I IMPREZY O TEMATYCE ŻEGLARSKIEJ,
NOWOCZESNA PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA,
PEŁNA OBSŁUGA ARMATORÓW,
I WIELE INNYCH…

ADRES

Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin
TELEFON

biuro:
+48 91 460 0844
bosman:
+48 725 495 280
WWW

www.centrumzeglarskie.pl
E-MAIL

l.pundyk@centrumzeglarski...
WSPÓŁRZĘDNE

53.3960008982, 14.6328791220
53° 23' 46'', 14° 37' 58''



Nawiguj

Całoroczna przystań żeglarska pełniąca dwie
funkcje: mariny i ośrodka szkoleniowego dla dzieci i
młodzieży. Jest to przystań miejska, malowniczo
położona wśród starodrzewia w obszarze
Natura 2000 nad jeziorem Dąbie. Miejsca do
cumowania znajdują się przy pomostach
pływających i stałych. Na kei dostępna jest woda i
prąd w systemie przedpłatowym. Żeglarze mogą
skorzystać z nowych sanitariatów, rozbić namiot lub
zaparkować kamper. Teren jest ogrodzony, do
dyspozycji jest miejsce na ognisko. Na miejscu
można wypożyczyć kajak. Przystań
dysponuje slipem, na którym można zwodować
jednostkę ważącą do 800 kg. Cięższe
jachty obsługiwane są suwnicą, która
może udźwignąć 6,4 tony.



Pokaż na mapie



Dodaj do planu podróży

Centrum Żeglarskie oferuje całodobową obsługę. To
doskonałe miejsce do wypoczynku z rodziną.
Znajduje się tu ciekawa ścieżka edukacyjna,
atrakcyjna szczególnie dla dzieci. Wielkie koło
wiedzy czy łamigłówka na pewno zainteresują
najmłodszych. Na przystani znajduje się duża sala
konferencyjna na blisko sto osób, z
możliwością podziału na dwie mniejsze,
wyposażona w nagłośnienie i sprzęt
multimedialny, a także stołówka cateringowa oraz
duży namiot, w którym można organizować
imprezy plenerowe. Przystań pełni funkcję
publicznej placówki oświatowej. Zajęcia żeglarskie
odbywają się tutaj przez cały rok. Biorą w
nich udział dzieci i młodzież od 7. roku życia. Do
dyspozycji mają optymisty, małe jachty zatokowe,
kajaki, deski windsurfingowe oraz kilka jachtów
pełnomorskich. Przystań oferuje także
profesjonalne szkolenia żeglarskie, organizuje
szereg atrakcyjnych imprez i spotkań z ciekawymi
ludźmi. Centrum Żeglarskie jest doskonale
skomunikowane z najbliższą dzielnicą – Dąbiem. Do
sklepów, ośrodka zdrowia, apteki czy na dworzec
kolejowy są 2–3 kilometry. Można tam dotrzeć
autobusem komunikacji miejskiej lub rowerem –
wzdłuż ulicy, przy której znajduje się przystań,
biegnie bezpieczna ścieżka rowerowa.
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KOMENTARZE
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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