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od lat oferuje swoim klientom to, co najpiękniejsze w tym regionie. Hotele i porty, korzystając z naturalnych walorów 
regionu, oferują produkt najwyższej jakości, gwarantujący udany wypoczynek. Miło nam dołączyć do tak zacnego grona 
portów i hoteli mazurskich. Oto mamy zaszczyt przedstawić Państwu nowy: Hotel Mikołajki***** oraz Przystań 
Rezydentów, nowoczesną i ekologiczną marinę. 
Zlokalizowane w malowniczych Mikołajkach, miejscu o niebagatelnej historii i ogromnym potencjale, u bram najwię-
kszego i najpiękniejszego Polskiego Jeziora Śniardwy.
Przystań Rezydentów 180 .pl zlokalizowana jest w Cichej Zatoce wód Jeziora Mikołajskiego i jest częścią 5-gwiazd-s
kowego Hotelu Mikołajki*****, który oficjalnie rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2013 r. Rok 2014 był pierw-
szym rokiem funkcjonowania nowej przystani, która została zaprojektowana w zachodniej części Ptasiej Wyspy, tak by 
wszystkie keje zlokalizować w spokojnych wodach zatoki.

KRAINA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH 
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Przystań dysponuje  stanowiskami cumowniczymi przy pływających kejach. Keje mają oznaczenia 66-cioma
A, B, C, V i P.

Keje A, B i C 
w Cichej Zatoce, są kejami  przeznaczonymi dla Rezydentów. Dostęp do tej kei jest ograniczony. Maksymalna 
ilość cumujących jachtów to 56 jednostek.

Keja C 
w wydzielonej części, jest przeznaczona dla załóg planujących postój na dobę. Maksymalna ilość cumujących 
jachtów to 16.

Keja V 
zlokalizowana przy głównym szlaku żeglownym z jeziora Tałty na Mikołajskie i Śniardwy, na wschodnim brze-
gu Ptasiej Wyspy, jest keją dedykowaną dla gości korzystających z usług Hotelu Mikołajki. Cumowanie jest 
bezpłatne po okazaniu paragonu za usługi Hotelu Mikołajki. Maksymalny czas cumowania to trzy godziny. 

Keje P 
w części południowej Ptasiej Wyspy, to prywatne miejsca cumownicze. Obowiązuje tutaj zakaz cumowania. 
Każda keja zapewnia dostęp do . Każda jest chroniona i moni-wody, prądu i bezpłatnego Internetu WiFi
torowana przez całą dobę. Lokalizację bosmanatu i magazynu, sanitariatów, pompy czarnej wody, parkingu 
oraz pozostałych instalacji hotelowych dokładnie przedstawia mapa sytuacyjna poniżej.
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Obsługa Przystani 180s.pl przygotowała szereg usług, które wszystkim 
naszym Gościom mają zapewnić spokojny wypoczynek.

W naszej ofercie między innymi:
< parking przy hotelu
< usługa bagażowa - Melex 
< przechowalnia w magazynie przy Bosmanacie
< sejf w Bosmanacie 
< zakupy z dostawą na jacht
< wynajem sternika na dobę i na godzinę
< mycie jachtu (tylko woda i EKO detergenty)
< zimowanie w hali, Mikołajki (ochrona i monitoring 24h)
< zimowanie pod plandeką, Mikołajki (ochrona i monitoring 24h)
< serwis techniczny w porcie i na szlaku
< naprawy łodzi przy udziale płetwonurka
< drobne naprawy szkutnicze
< pompa czarnej wody w naszej przystani

Korzystając z możliwości oraz gościnności Hotelu Mikołajki*****, nasza 
Przystań oferuje również usługi, których nie znajdziecie Państwo w innych 
portach szlaku WJM, takie jak:

< śniadanie, obiad, kolacja na jachcie - restauracja Yachtowa Hotelu Mikołajki*****
< sprzątanie wnętrza jachtu - obsługa Hotelu Mikołajki
< wypożyczenie kompletu hotelowej pościeli i ręczników - obsługa Hotelu Mikołajki*****
< uzupełnienie chemii na jachcie
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PRZYSTAŃ PRZYJAZNA DZIECIOM
Hotel Mikołajki w swojej ofercie posiada również atrakcje dla dzieci. Wśród nich znajduje się sala zabaw z grami 
multimedialnymi oraz zabawkami przystosowanymi do różnych grup wiekowych, plac zabaw na świeżym 
powietrzu i brodzik dla dzieci w strefie basenowej. Hotel pomaga także w zorganizowaniu opieki dla dzieci, 
a w przypadku grup czy pakietów, przygotowuje różnorodne zajęcia tematyczne z animatorami.

KĄCIK MALUCHA
Miejsce pełne kolorowych zabawek, gdzie króluje dmuchany plac zabaw z mnóstwem piłeczek, zjeżdżalnią, 
mini-ścianką wspinaczkową i koszykówką. Każdy maluch znajdzie tu kredki i kolorowanki, a trochę starsze 
dzieci będą mogły spróbować swoich sił w multimedialnych grach zręcznościowych -  dzięki dwóm konsolom 
Xbox.

ZEWNĘTRZNY PLAC ZABAW
Kto chciałby spędzać czas w pokoju, jeśli na zewnątrz piękna pogoda? Mieszczący się przy części konferencyjno 
- bankietowej na półwyspie, Zewnętrzny Plac Zabaw, to idealne miejsce do zabawy w ciepłe letnie dni. Placyk 
wyposażony jest w ślizgawkę, bujawki i rakietę do wspinaczki, a dzięki ogrodzeniu zapewnia bezpieczeństwo 
bawiącym się tam dzieciom.

Partner:
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Nasi Rezydenci i Goście wykupując miejsce przy kei otrzymują 10% rabatu na 
wszystkie usługi Hotelu Mikołajki*****, który oferuje szereg atrakcji takich jak:

< Restauracja Yachtova
< PUB New Island
< Club After Dark z kręgielnią i bilardem
< Grill na świeżym powietrzu 
< SPA & Wellness
< Strefa rekreacyjna i basen
< Świat Saun
< Sala fitness
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Czarter Jachtów żaglowych i motorowych

Stawiamy do Państwa dyspozycji luksusowe jachty, mające za zadanie spełnić oczekiwania, najbardziej wymagających 
żeglarzy. Wszystkie jednostki wyposażone w standardzie Premium. Pośród nich znajdziecie Państwo jachty:

Jachty dostępne są nie tylko w okresach tygodniowych, lecz również dobowych oraz godzinnych. Dla osób nie posia-
dających uprawnień, Przystań 180 .pl przygotowała również wsparcie - doświadczonych sterników. s

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem czarteru na końcu oferty 
lub na stronie www.180s.pl

ŻAGLOWE TURYSTYCZNE: MOTOROWE:
<  | x2 - NIE WYMAGA UPRAWNIEŃ DELPHIA Nautika 1000<  | x2 DELPHIA 33 MC
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Centrum Testowe Delphia Yachts
Flota własna Przystani 180 .pl w Hotelu Mikołajki od lat opiera się na jednostkach naszej rodzimej stoczni jachtowej s
Delphia Yachts z Olecka. Dysponujemy pięknymi Delphiami 33MC, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą 
o mazurskim żeglowaniu, Nautiką 1000 oraz regatowymi jachtami Delphia 24. To właśnie te jachty są w naszej ofercie 
czarterowej i na nich odbywają się zajęcia Akademii Żeglarskiej. 

Centrum Testowe Delphia Yachts to miejsce, w którym każdy Klient, który myśli o zakupie jachtu stoczni Delphia może 
osobiście sprawdzić, jak jednostka zachowuje się na wodzie i jak wygląda. W Centrum tym, po uprzednim umówieniu 
terminu i ustaleniu dostępności określonej jednostki, będzie taka możliwość. Wizyta odbędzie się w towarzystwie 
wykwalifikowanego przedstawiciela Przystani 180 .pl, który posiada szeroką wiedzę na temat jachtów i udzieli odpo-s
wiedzi na wszelkie pytania odnośnie konkretnej jednostki. 

W centrum testowym w sezonie 2018 dostępne będą jachty: Delphia 33 MC, Nautika 1000.
Pływania testowe można umówić pod numerem telefonu:  530  480 180
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CZARTER JACHTU ŻAGLOWEGO NA GODZINĘ 
CZARTER JACHTU ŻAGLOWEGO NA GODZINĘ ZE STERNIKIEM 
CZARTER JACHTU ŻAGLOWEGO NA DOBĘ
CZARTER JACHTU ŻAGLOWEGO NA DOBĘ ZE STERNIKIEM 
CZARTER JACHTU MOTOROWEGO NA GODZINĘ
CZARTER JACHTU MOTOROWEGO NA GODZINĘ ZE STERNIKIEM 
CZARTER JACHTU MOTOROWEGO NA DOBĘ
CZARTER JACHTU MOTOROWEGO NA DOBĘ ZE STERNIKIEM 

STERNIK Z UPRAWNIENIAMI 
STERNIK Z UPRAWNIENIAMI 

dostępne jachty Delphia 33mc 
dostępne jachty Delphia 33mc 
dostępne jachty Delphia 33mc 
dostępne jachty Delphia 33mc 
dostępne jachty Delphia Nautika 1000
dostępne jachty Delphia Nautika 1000
dostępne jachty Delphia Nautika 1000
dostępne jachty Delphia Nautika 1000

cena za jedną godzinę
cena za dobę 

200,00 zł
250,00 zł

1 000,00 zł
1 250,00 zł
300,00 zł*
350,00 zł*

1 250,00 zł*
1 500,00 zł*

50,00 zł
250,00 zł

Oferta dotycząca 10% rabatu usługi Hotelu Mikołajki*****, nie kumuluje się z innymi ofertami obowiązującymi w hotelu oraz dotyczy rezerwacji dokonanych 
bezpośrednio 

*paliwo nie wliczone w cenę czarteru. Dopłata zgodna ze zużyciem paliwa
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CUMOWANIE W PRZYSTANI REZYDENTÓW 180s.pl 
24h – ZŁOTY BILET (NO LIMIT)

CUMOWANIE W PRZYSTANI REZYDENTÓW 180s.pl 
24h – (MAX 6 OSÓB)NIEBIESKI BILET 

CUMOWANIE W PRZYSTANI REZYDENTÓW 180s.pl 
do 3h –  (LIMIT 3h) CZERWONY BILET

CUMOWANIE W SEZONIE W PRZYSTANI 
REZYDENTÓW 180s.pl, JACHTY POWYŻEJ 8M 
DŁUGOŚCI, CENA MIEJSCA REZYDENCKIEGO 
- KARTA REZYDENTA / MAGNETYCZNA
CUMOWANIE W SEZONIE W PRZYSTANI 
REZYDENTÓW 180s.pl, JACHTY DO 8M DŁUGOŚCI, 
CENA MIEJSCA REZYDENCKIEGO 
- KARTA REZYDENTA / MAGNETYCZNA
CUMOWANIE W PRZYSTANI REZYDENTÓW 180s.pl 
NA KEI V
ZIMOWANIE W HALI, MIKOŁAJKI 
(OCHRONA I MONITORING 24H)
ZIMOWANIE POD PLANDEKĄ, MIKOŁAJKI
(OCHRONA I MONITORING 24H)
PARKING HOTELOWY, SAMOCHÓD OSOBOWY 
PARKING HOTELOWY, BUS/AUTOBUS
USŁUGA BAGAŻOWA
PRZECHOWALNIA W MAGAZYNIE PRZY BOSMANACIE 
PRZECHOWALNIA W SEJFIE W BOSMANACIE 
ZAKUPY W SKLEPIE Z DOSTAWĄ NA JACHT 
ŚNIADANIE /OBIAD /KOLACJA NA JACHCIE 

WYPOŻYCZENIE KOMPLETU POŚCIELI I RĘCZNIKÓW 
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH SETÓW CHEMICZNYCH 
NA JACHT 
SPRZĄTANIE WNĘTRZA JACHTU
MYCIE JACHTU Z ZEWNĄTRZ, TYLKO WODA I EKO 
DETERGENTY
POMPA CZARNEJ WODY W PRZYSTANI 180s.pl 
USŁUGA PŁETWONURKA
SERWIS TECHNICZNY NA SZLAKU

DROBNE NAPRAWY SZKUTNICZE I SERWIS 
TECHNICZNY W PRZYSTANI 180s.pl 

w cenie prąd, woda, sanitariaty, prysznice, WIFI, ochrona 24h, 
monitoring, 10% ZNIŻKI NA USŁUGI HOTELOWE, 
załoga BEZ OGRANICZEŃ 
w cenie prąd, woda, sanitariaty, prysznice, WIFI, ochrona 24h, 
monitoring, 10% ZNIŻKI NA USŁUGI HOTELOWE, 
załoga MAX 6 OSÓB
w cenie woda, sanitariaty, WIFI, ochrona, monitoring, 
imit czasu cumowania do max 3h

w cenie prąd, woda, sanitariaty, prysznice, wifi, ochrona 24h, 
monitoring, przechowalnia w magazynie przy bosmanacie, 
10% ZNIŻKI NA USŁUGI HOTELOWE

w cenie prąd, woda, sanitariaty, prysznice, wifi, ochrona 24h, 
monitoring, przechowalnia w magazynie przy bosmanacie, 
10% ZNIŻKI NA USŁUGI HOTELOWE

do trzech godzin, po okazaniu paragonu za dowolną usługę 
Hotelu Mikołajki
cena za jacht do 7m, na własnej przyczepie

cena za jacht do 10m, na własnej przyczepie

cena za dobę / usługa bagażowa w cenie
cena za dobę / usługa bagażowa w cenie
Melex z parkingu na keję, lub z kei na parking 
cena za dobę / Rezydenci gratis 
cena za dobę / Rezydenci gratis 
cena za jednorazową usługę 
cena obejmuje dostawę, ceny dań zgodnie z kartą 
Hotelu Mikołajki***** -10% rabatu dla Gości 180s.pl 
cena za jeden komplet, pościel Hotelu Mikołajki*****
cena za jeden komplet, obsługa Hotelu Mikołajki*****

obsługa Hotelu Mikołajki*****

obsługa 180s.pl 
cena za jeden żeton
cena za jedno zejście pod wodę do jednej godziny
cena za jedną godzinę pracy szkutnika, nie obejmuje dojazdu 
i części 
cena za jedną godzinę pracy szkutnika

240,00 zł

180,00 zł

30,00 zł

6 000,00 zł

5 000,00 zł

GRATIS

od 
1 250,00 zł

850,00 zł

25,00 zł
40,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

80,00 zł
15,00 zł

od 100,00zł 

od
100,00 zł

25,00 zł
450,00 zł
200,00 zł

200,00 zł
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ADRES KORESPONDENCYJNY:
180 Sp. z o.o. Aleja Spacerowa 11 11-730 Mikołajkis  |  | 

ADRES SIEDZIBY FIRMY:
180  Sp. z o.o. Dębowa Góra 59a 96-116 Dębowa Góras  |  | 

NIP: 836-185-82-63 REGON: 101665260 KRS: 0000477851 |  | 

NR KONTA DB POLSKA S.A.: 
40 1910 1048 2783 2792 8989 0001

www.facebook.com/180spl
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