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Rejsy po pochylniach i  śluzach Kanału
Elbląskiego
Na pokładach naszych statków realizujemy rejsy
pasażerskie po Kanale Elbląskim. Ich oryginalność polega
na pokonywaniu statkiem 100-metrowej różnicy
poziomów wody przy pomocy zespołu pięciu pochylni,
które umożliwiają jednostkom pływającym poruszanie się
po trawie. Alternatywą dla pochylni są rejsy, gdzie statek
wpływa w śluzy i na wodzie pokonuje kilkumetrową
różnicę wysokości pomiędzy akwenami.

Największa flota dwupokładowych
statków na Kanale Elbląskim
Jesteśmy spółką miejską, zajmującą się organizacją
rejsów turystycznych oraz największym armatorem białej
floty na Kanale Elbląskim. Posiadamy 8 jednostek
pływających, mogących pomieścić od 62 do 69 pasażerów,
wyposażonych 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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PIĘKNO I HISTORIA 
KANAŁU ELBLĄSKIEGO 
W RAMACH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Z oferty naszych rejsów wybraliśmy 7 pozycji, które idealnie
sprawdzą się jako całodniowa, bądź kilkugodzinna wycieczka
dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zapraszamy do
zapoznania się z ofertą i skorzystania z atrakcji o wyjątkowej
wartości edukacyjnej.
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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

KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK
Czas rejsu: około 1h
Cena: 25 zł/os.
Dla kogo? Grupy do 62 os.
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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
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MAJ-WRZESIEŃ
Czas rejsu: około 1h
Cena: 20-55 zł/os. (czarter statku: 1100 zł)
Dla kogo? Grupy do 65 os.



OSTRÓDA-MIŁOMŁYN

Wycieczkę rozpoczynamy w ostródzkiej
przystani, gdzie pasażerowie mogą
podziwiać panoramę miasta z perspektywy
J. Drwęckiego. Trasa rejsu prowadzi przez
zachwycającą scenerię Kanału Elbląskiego,
pokonując także jego najstarszą część, gdzie
w 1844 r. rozpoczęto budowę Kanału.
Podczas rejsu statek przeprawia się przez
śluzę Miłomłyn i śluzę Zieloną – tzw.: śluzy
komorowe – pierwotnie o konstrukcji
drewnianej, później zamienionej na
betonową. Śluza Miłomłyn stanowi punkt
0,00, od którego mierzony jest kilometraż
Kanału. Trasa rejsu stanowi część „Szlaku
Papieskiego”. W latach 1957-1958 pływał nią
Karol Wojtyła, który w 1978 r. został wybrany
na papieża, a w 2014 r. ogłoszony świętym
Kościoła katolickiego. W celu jego
uhonorowania, na śluzie Miłomłyn został
postawiony granitowy pomnik i posadzono
dąb pamięci.

SZLAKIEM KANAŁU
ELBLĄSKIEGO
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KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK
Czas rejsu: około 2.5h
Cena: 51 zł/os.
Dla kogo? Grupy do 62 os.



MIŁOMŁYN-OSTRÓDA

Rejs rozpoczynamy od przeprawienia się
przez śluzę Miłomłyn, a następnie śluzę
Zieloną – tzw. śluzy komorowe, pierwotnie 
o konstrukcji drewnianej, później
zamienionej na betonową. Odcinek Kanału
Elbląskiego w okolicy Miłomłyna stanowi
jego najstarszą część. To w tym miejscu 
w 1844 r. rozpoczęto budowę Kanału. Śluza
Miłomłyn stanowi punkt 0,00, od którego
mierzony jest kilometraż Kanału. Odcinek
rejsu Miłomłyn – Ostróda jest częścią „Szlaku
Papieskiego”. W latach 1957-1958 pływał nim
Karol Wojtyła, w 1978 r. wybrany na papieża,
a w 2014 r. ogłoszony świętym Kościoła
katolickiego. Dla jego uhonorowania, na
śluzie Miłomłyn postawiono pomnik oraz
posadzono dąb. Wypływając z Kanału, statek
przepływa pod mostem żelaznym, a oczom
pasażerów ukazuje się urokliwa panorama
Ostródy.

SZLAKIEM KANAŁU
ELBLĄSKIEGO
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KWIECIEŃ-PAŹDZIERNIK
Czas rejsu: około 2.5h
Cena: 51 zł/os.
Dla kogo? Grupy do 62 os.



OSTRÓDA-STARE JABŁONKI

Trasa rejsu ma osiemnaście kilometrów 
i wiedzie przez cztery jeziora: Drwęckie,
Pauzeńskie, Szeląg Wielki i Szeląg Mały.
Statki dwukrotnie pokonują śluzy
(w Ostródzie i Małej Rusi), a także
wymurowany z cegły tunel łączący Szeląg
Wielki z Szelągiem Małym, co prócz
urzekającego krajobrazu całej trasy, jest
wspaniałym przeżyciem dla każdego
uczestnika rejsu. Podczas wycieczki można
napotkać chronione gatunki ptaków, 
a wśród nich majestatycznego bielika,
żurawie, czaple czy perkozy. Ze względu na
swoje walory przyrodnicze i kulturowe, teren
został objęty ochroną prawną w formie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału
Elbląskiego. Statek kończy rejs w Starych
Jabłonkach na przystani zlokalizowanej tuż
przy plaży Hotelu Anders.

SZLAK SZELĄGA
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KWIECIEŃ-WRZESIEŃ
Czas rejsu: około 2.5h
Cena: 51 zł/os.
Dla kogo? Grupy do 62 os.



STARE JABŁONKI-OSTRÓDA

Rejs rozpoczynamy na przystani
zlokalizowanej przy plaży Hotelu Anders.
Osiemnastokilometrowa trasa wiedzie przez
cztery jeziora: Szeląg Mały, Szeląg Wielki,
Jezioro Pauzeńskie i Drwęckie. Statki
dwukrotnie pokonują śluzy (w Małej Rusi 
i Ostródzie) oraz murowany tunel łączący
Szeląg Wielki z Szelągiem Małym. Podczas
rejsu można napotkać chronione gatunki
ptaków, a wśród nich majestatycznego
bielika, żurawie, czaple czy perkozy. 
Ze względu na swoje walory przyrodnicze 
i kulturowe teren został objęty ochroną
prawną w formie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Kanału Elbląskiego. Statek
kończy rejs w Ostródzie na przystani przy 
ul. Mickiewicza 9a.

SZLAK SZELĄGA
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KWIECIEŃ-WRZESIEŃ
Czas rejsu: około 2.5h
Cena: 51 zł/os.
Dla kogo? Grupy do 62 os.



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

MAJ-WRZESIEŃ
Czas rejsu: około 3h
Cena: 67 zł/os.
Dla kogo? Grupy do 65 os.
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BUCZYNIEC

Bilet ulgowy – 4 zł/os.
Bilet normalny – 6 zł/os.

Izba Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu (tel. 55 248 70 92)

Możliwość zorganizowania ogniska
Hotel Anders w Starych Jabłonkach (tel. 89 642 70 11, 89 642 70 49)
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PROPONOWANE
DODATKOWE ATRAKCJE 

NA SZLAKU

ELBLĄG

OSTRÓDA

Wystawa z dziejów Ostródy i okolic oraz wystawa czasowa – bilet grupowy – 5 zł/os.
Warsztat bicia szeląga ostródzkiego – 10 zł/os.
Wystawa „Młot na czarownice” (powyżej 13 r. ż. ) – 8 zł/os.
Przewodnik (dla 25-50 os.) – 100 zł

70 minut zabawy (grupy zorganizowane powyżej 15 os.) – 22 zł/os.
Koszt skarpetek antypoślizgowych – 7 zł/os.

Muzeum w Ostródzie (tel. 89 646 32 31, 503 434 631)

Park Trampolin JumpWorld Ostróda (tel. 607 973 369)

Budynek Gimnazjum – bilet ulgowy – 4 zł/os.; bilet normalny – 5 zł/os.
Budynek Podzamcze – bilet ulgowy – 7.50 zł/os.; bilet normalny – 10 zł/os.
Obydwa budynki – bilet ulgowy – 10 zł/os.; bilet normalny – 12.50 zł/os.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (tel. 55 232 72 73)

STARE JABŁONKI

Wskazane powyżej atrakcje mają charakter subiektywnego przewodnika po regionie.
Żegluga Ostródzko-Elbląska nie zajmuje się ich organizacją.

https://www.google.com/search?q=Izba+Historii+Kana%C5%82u+Elbl%C4%85skiego+w+Buczy%C5%84cu&oq=izba+histori&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512j69i60l2.2412j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
tel:607973369
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WYNAJEM AUTOKARÓW

sześcioma autokarami międzymiastowymi Solaris INTERURBINO (55 miejsc),
przeznaczonymi do obsługi międzymiastowego i turystycznego ruchu
pasażerskiego, wyposażonymi w standardowe systemy bezpieczeństwa jazdy
– ABS, ASR, układ grzewczy, klimatyzację i wentylację, zestaw głośno
mówiący, fotele z pasami bezpieczeństwa, dużą przestrzeń bagażową;
busem Mercedes Sprinter (19 miejsc), wyposażonym w pasy bezpieczeństwa,
klimatyzację, sprzęt audio-video i nagłośnienie.

trasa do 100 km – 450 zł brutto;
każdy kolejny kilometr – 4.50 zł brutto.

Żegluga Ostródzko-Elbląska oferuje wynajem autokarów oraz organizację
przewozów pasażerskich na krajowych trasach. Gwarantujemy wysoką jakość
świadczonych usług, bezpieczeństwo i niezawodność. 

Dysponujemy:

Koszt:



Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o. o. 
w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49, 14-100 Ostróda 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

info@zegluga.com.pl

+48 89 670 92 24

www.zegluga.com.pl
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