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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.

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.

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.

Transport lądowy (wynajem autokarów,
warsztat, myjnia, stacja paliw)
Poza transportem śródlądowym zajmujemy się również
wieloma aspektami transportu lądowego. Organizujemy
przewozy pasażerskie na trasach krajowych; prowadzimy
warsztat,
oferując
naszym
klientom
kompleksową
naprawę pojazdów; myjnię z bogatym wachlarzem usług
pielęgnacji;
a
także
stację
paliw
z
możliwością
całodobowego tankowania.
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Żegluga Ostródzko-Elbląska oferuje wynajem autokarów
oraz organizację przewozów pasażerskich na trasach
krajowych.
Obsługujemy:
wycieczki szkolne i zakładowe,
kolonie, obozy i zimowiska,
wczasy,
wycieczki turystyczne,
pielgrzymki,
polowania,
wyjazdy plenerowe.
wyjazdy integracyjne,
imprezy okolicznościowe,
uroczystości rodzinne,
dowóz gości do hoteli oraz ich odbiór,
zjazdy, konferencje, szkolenia, itp.
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NASZA FLOTA
Dysponujemy:
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), który został
wyposażony w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację,
sprzęt audio-video i nagłośnienie.
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ZAUFAJ PROFESJONALISTOM
Przewóz osób to ogromna odpowiedzialność.
Sprawdź, jak zapewniamy bezpieczeństwo naszym pasażerom.

1

Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych kierowców,
którzy dbają o komfortową i zgodną z przepisami
podróż.

2

Dbamy o regularne przeglądy naszych pojazdów,
dzięki czemu są utrzymane w doskonałym stanie
technicznym, spełniając rygorystyczne wymogi
bezpieczeństwa.

3

Zawsze jesteśmy przygotowani na sprawdzenie
stanu
technicznego
autokaru
oraz
kontrolę
trzeźwości kierowców.
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BEZPIECZEŃSTWO W NISKIEJ CENIE
Dążąc do zadowolenia naszych klientów, świadczymy
usługi na najwyższym poziomie i za rozsądną kwotę.
Ceny ustalamy indywidualnie, biorąc pod uwagę:

1

długość trasy przejazdu;

2

czas pracy kierowcy;

3

opłaty za autostrady, parkingi, noclegi kierowcy itp.

Skorzystaj z oferty i ciesz się komfortową podróżą!
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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