
180s.pl to nie tylko firma ukierunkowana na aktywności związane z wodą w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
To przede wszystkim projekt ukierunkowany na promowanie żeglarstwa zarówno regatowego jak i turystycznego w Polsce.

Firmę tworzy zespół młodych, ambitnych  osób, które mogą pochwalić się ogromnym  doświadczeniem w tworzeniu „incentive na wodzie”. 

Dzięki dużej kreatywności, branża ta nie ma dla nas żadnych granic. 
Dlatego poczuj radość z kontaktu z naturą oraz żywiołami i pozwól abyśmy mogli stworzyć atrakcje pisaną specjalnie dla Ciebie. 

Żeglarstwo uczy, że dzięki wewnętrznej dyscyplinie można liczyć na ciągły rozwój. 
Ona też pomaga w byciu mistrzem nie tylko jednego wydarzenia.Ona też pomaga w byciu mistrzem nie tylko jednego wydarzenia.

180s.pl w skrócie to : 
Najlepsze i najszybsze jachty, sprzęt na najwyższym poziomie

Ludzie, których łączy pasja do tego co robią 
Świetna organizacja

Nieszablonowe rozwiązania 
Najbardziej rozpoznawalni partnerzy z branży

Niezapomniane wrażenia Niezapomniane wrażenia 

EVENTY  |  CZARTERY  |  PRZYSTAŃ



REGATY
Regaty firmowe to jeden z najlepszych sposobów na integrację w zespole lub szerokorozumiany teambuilding. Jest to również  wspaniała 
okazja, by przywódcy  mogli sprawdzić jak działa ich zespół. Łatwo jest wtedy zobaczyć, kto tylko się przygląda, kto stoi z boku, kto łatwo wyko-
nuje polecenia lub kto wykazuje predyspozycje do bycia liderem. W czasie wyścigów poszczególne grupy uczą się szybkiego podejmowania de-
cyzji oraz ponoszenia konsekwencji tych decyzji. Dzięki takiej inicjatywie wzmacnia się wiele cech osobowości takich jak: odwaga, otwartość, 
odporność na stres czy cierpliwość. Uczestnicy regat przez długi czas przebywają razem na niewielkiej przestrzeni, co sprawia, iż wzmożona  
staje się komunikacja i wspólne radzenie sobie z kryzysami i konfliktami, które mogą się pojawiać. 
Regaty odbywają się zarówno na jachtach kabinowych jak i specjalnie do tego przystosowanych jednostkach regatowych. Obsługą regat zaj- 
mują się osoby certyfikowane, dbające zarówno o bezpieczeństwo jak i dające poczucie odzwierciedlenia uczestnictwa w  jednych z najbardziej 
prestiżowych wydarzeń na świecie.

Ważne spotkanie ? Nie chcecie, aby ktoś Wam przeszkadzał ? Mamy na to rozwiązanie. Nasze jachty są w pełni wyposażone we wszelkiego ro- 
dzaju instalacje, a dzięki naszemu Partnerowi Hotel Mikołajki***** jesteśmy w stanie przenieść Waszą salę konferencyjną na środek jeziora. 

WEŹ KURS NA PRZYGODĘ.
Akademia daje niepowtarzalną możliwość odkrycia esencji żeglowania na ekskluzywnych jachtach. Doświadczeni instruktorzy prowadzą jed-
nodniowe kursy składające się z czterogodzinnej części teoretycznej oraz części praktycznej na jachcie Delphia 33 MC. Udział w Akademii to do-
skonała okazja do posmakowania żeglarstwa i doskonalenia swoich umiejętności pod czujnym okiem profesjonalnego instruktora. Szkolenie 
jest kierowane zarówno do osób początkujących jak i  średniozaawansowanych. 

Tworząc  flotę ekskluzywnych jachtów czarterowych, stworzyliśmy flotę  mazurskich limuzyn, które mogą zabrać Wasz zespół w praktycznie 
każdy zakątek „Płuc Polski” na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Z doświadczonym sternikiem tworzą parę, która dostarczy niezapom-
nianych wrażeń z obcowania i z naturą oraz żywiołami. 

Dzięki naszym Partnerom, reprezentantom jednych z najlepszych stoczni w Europie oraz na świecie, jesteśmy w stanie przenieść Państwa 
w luksus do niedawna przeznaczony tylko dla ludzi z prestiżowymi nagrodami FORBESa. Jachty motorowe z osiągami nie do przebicia na zwykłej 
drodze, unikatowe wnętrza oraz jedyny na mazurach design dostępne tylko w Przystani 180s.pl. 

Wakeboard  Narty wodne  Skutery wodne  Windsurfing  Nurkowanie  Flyboard  Różnego rodzaju pływadła np. banan 
  Spływy kajakowe rzeką Krutynią

Szczegółowe informacje, oferty: Bartosz Szarek  marketing@180s.pl 530 480 180

ZAUFALI NAM:

REJSY KRAJOBRAZOWE SZKLAKIEM WJM 

SPOTKANIA BIZNESOWE NA WODZIE

REJS JACHTAMI MOTOROWYMI 

AKADEMIA ŻEGLARSKA 180s

DODATKOWO W NASZEJ OFERCIE


