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Rejsy po pochylniach i  śluzach Kanału
Elbląskiego
Na pokładach naszych statków realizujemy rejsy
pasażerskie po Kanale Elbląskim. Oryginalność kanału
polega na pokonywaniu statkiem 100-metrowej różnicy
poziomów wody przy pomocy zespołu pięciu pochylni
(szynowych urządzeń wyciągowych napędzanych
mechanicznie siłą przepływu wody), które umożliwiają
jednostkom pływającym poruszanie się po... trawie. 

Największa flota dwupokładowych
statków na Kanale Elbląskim
Jesteśmy spółką miejską, zajmującą się organizacją
rejsów turystycznych oraz największym armatorem białej
floty na Kanale Elbląskim. Jednostki dwupokładowe
zabierają na swoje pokłady do 65 pasażerów, są
wyposażone w toaletę, bufet i miejsca siedzące przy
stolikach. Z naszych usług w każdym sezonie korzystają
dziesiątki tysięcy turystów z całego świata. 

Niezwykła historia regionu na
wyciągnięcie ręki

Kanał Elbląski jest XIX-wiecznym arcydziełem
budownictwa wodnego, historycznym obiektem techniki
o jedynej na świecie, bardzo dobrze zachowanej i wciąż
użytkowanej strukturze. Budowa kanału ruszyła w 1844 r.
na terytorium Prus Wschodnich. Rozporządzeniem
Prezydenta RP z 2011 r., Kanał Elbląski został uznany za
Pomnik Historii. 
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POKAŻ UCZNIOM PIĘKNO KANAŁU
ELBLĄSKIEGO W DZIEŃ DZIECKA!

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla Państwa trzy
rejsy w promocyjnych cenach. Idealnie sprawdzą się jako
atrakcja o wyjątkowej wartości edukacyjnej dla dzieci w
wieku szkolnym i przedszkolnym, a także ich opiekunów. 
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OSTRÓDA

Trasa rejsu przebiega malowniczymi wodami
Jeziora Drwęckiego. Podczas wycieczki
podziwiamy piękno ostródzkiej panoramy.
Statek płynie w kierunku północnej części
jeziora, gdzie dawniej znajdowała się osada
Piławki. Podczas rejsu okrążana jest wyspa
Orzechowa, uznawana przez miejskich
żeglarzy za atrakcyjne miejsce do
wypoczynku. Malownicza architektura wokół
mostu zwanego Żelaznym, który odgradza
zachodnią, długą na 10 km odnogę jeziora,
wzbudza zawsze zachwyt pasażerów. Płynąc
statkiem spacerowym doświadczamy
niezapomnianych chwil w otoczeniu
urokliwych krajobrazów.

JEZIORO DRWĘCKIE
- REJS SPACEROWY

Czas rejsu: około 1h
Start: od 8:00 do 17:00 (co godzinę)
Promocyjna cena: 15 zł/os.*
*Na każde 10 biletów dla dzieci, jeden bilet dla opiekuna GRATIS
(Promocyjna oferta dotyczy rejsów dnia 01.06.2022 r.)
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ELBLĄG

Rejs spacerowy po rzece Elbląg
rozpoczynamy w sercu starego miasta, które
będzie także naszym końcowym
przystankiem. Podczas wycieczki
podziwiamy malowniczą panoramę
założonego w 1237 roku miasta Elbląg,
kierując się w stronę jeziora Druzno. Statek
dysponuje 65 miejscami siedzącymi. Jest to
idealna wycieczka dla całych klas, które
chcą przeżyć krótką, ale ciekawą przygodę i
spędzić czas na podziwianiu pięknych
krajobrazów stworzonych przez człowieka w
harmonii z naturą.

RZEKA ELBLĄG -
REJS SPACEROWY

Czas rejsu: około 1h
Start: od 8:00 do 17:00 (co godzinę)
Promocyjna cena: 15 zł/os.*
*Na każde 10 biletów dla dzieci, jeden bilet dla opiekuna GRATIS
(Promocyjna oferta dotyczy rejsów dnia 01.06.2022 r.)
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BUCZYNIEC

Trzygodzinny rejs rozpoczyna się i kończy 
w Buczyńcu - w samym sercu Kanału
Elbląskiego, gdzie zlokalizowana jest Izba
Historii Kanału Elbląskiego. Podczas
wycieczki statek sześciokrotnie pokonuje
historyczne pochylnie - w Buczyńcu, Kątach
oraz Oleśnicy, płynąc początkowo w dół, 
a w drodze powrotnej pod górę. To
doskonała okazja do poznania zasad
działania unikalnych urządzeń
hydrotechnicznych oraz fotografowania 
i podziwiania tamtejszej przyrody.

SZLAK TRZECH
POCHYLNI

Czas rejsu: około 3h
Start: 8:30, 8:45, 12:00, 12:15, 12:45, 15:30
Promocyjna cena: 20 zł/os.*
*Na każde 10 biletów dla dzieci, jeden bilet dla opiekuna GRATIS
(Promocyjna oferta dotyczy rejsów dnia 01.06.2022 r.)
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