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Oddajemy w Wasze
ręce piaty numer naszego
biuletynu. To już drugi
rok, w którym zasilamy
Was informacjami.
Chcemy bowiem tą
drogą,
na
bieżąco,
informować
Was
o
wszystkim co dotyczy
realizacji projektu „Pętla
Żuławska
–
rozwój
turystyki wodnej”.

projektu „Pętla Żuławska
rozwój turystyki wodnej. Etap
I”. Spółka będzie strażnikiem
kodeksu
etycznego
w
turystyce i będzie wdrażać
zasady
zrównoważonej,
społecznie
odpowiedzialnej
turystyki.

SPRAWY SPÓŁKI
Przystań w Błotniku
Targi wodne „Boote & Fun”
w Berlinie.

Spółka Pętla Żuławska sp. z o.
o. została założona przez
dziesięciu partnerów (jst.)
projektu „Pętla Żuławska –
Rozwój turystyki wodnej.
Etap I” w dniu 28 maja 2013
r.
Misja Spółki
Misją Spółki jest rozwój
turystyczny, gospodarczy i
społeczny obszaru Żuław i
Zalewu Wiślanego, wypełnienie oczekiwań samorządów
terytorialnych w zakresie
jednolitego systemu obsługi
ruchu turystycznego, rozwoju
infrastruktury wodniackiej i
wypełnienie wskaźników

W dniach 26 – 30 listopada
2014 r. Pętla Żuławska była
prezentowana na targach
„Boote & Fun” w Berlinie. W
imieniu
naszej
Spółki
występował
tam
Prezes
Zarządu Michał Górski. Koszt
wyjazdu i pobytu na targach
został sfinansowany z projektu
unijnego South Coast Baltic,
będący
częścią
innego
projektu
„MARRIAGE”.
Targi były doskonała okazja
do
przedstawienia
mieszkańcom Berlina i okolic
naszych
produktu
turystycznego
jakim
jest
niewątpliwie
„Pętla
Żuławska”.
W
naszym
posiadaniu
były
wydawnictwa,
takie
jak:
przewodnik turystyki wodnej,
mapa Pętli Żuławskiej, ulotki,

przewodniki
po
portach
polskiego wybrzeża.
Większość materiałów została
rozdana podczas targów, a
niektórych wręcz zabrakło.
Wyraźnie
odczuliśmy
wcześniejszą
promocję
Międzynarodowej
Drogi
Wodnej E70, gdyż wielu
żeglarzy,
którzy
nas
odwiedzili podczas targów,
pytało się o materiały
dotyczącej tej drogi. Niestety
nie
zabraliśmy
tych
materiałów do Berlina, ale po
targach każdej z osób, które
zostawiły nam swój adres
wysłaliśmy
mapki
E70.
Razem było to około 30-tu
listów
i
paczek.
Zainteresowanie tą drogą jest
dla nas ważną informacją,
gdyż pod koniec stycznia
2015 r. wybieramy się w
podobnych okolicznościach
organizacyjnych na targi
„BOOT” do Duesseldorfu.
INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Według danych zebranych z 6
przystani i portów w 2014
nasze przystanie odwiedziło
łącznie ……… turystów.
Jachty i łódki żeglarskie
cumowały na naszych 6
obiektach przez …………..
jachto/dni.
Naszych
operatorów
odwiedziło
…………
jachtów.
Nie
zanotowaliśmy żadnych skarg
na naszych operatorów.
W
ramach
jednolitego
zarządzania przystaniami i
portami Pętli Żuławskiej
wdrożyliśmy na każdej z

przystani
jednakowa
wizualizację
obiektów,
oznaczyliśmy miejsce pobytu
bosmana napisem „BIURO”,
w każdej marinie znajduje się
wypożyczalnia rowerów. Od
nowego sezonu obsługa w
każdej
marinie
obsługa
będzie ubrana w jednakowe
koszulki
z
logo
Pętli
Żuławskiej, w bosmance
znajdzie
się
tablica
z
podstawowymi informacjami
meteorologicznymi
a
zainteresowani będą mogli
zapoznać się z zupełnie nową
stroną
internetową:
www.petlazulawska.info
Poszukujemy
operatorów
dla organizacji i sprzedaży
pakietów
turystycznych
zmierzających
do
regularnego sprowadzania
grup
turystycznych
z
Gdańska,
Elbląga
i
Malborka na obszar Pętli
Żuławskiej.
Planujemy
uruchomienie z pomocą
naszej
Spółki
pakietów
związanych z obszarem:
1. Braniewa, Tolkmicka i
Fromborka.
2. Elbląga
3. Malborka i Sztumu
4. Stegny, Sztutowa i
Krynicy Morskiej
5. Błotnika i Gdańska
6. Kwidzyna, Gniewu i
Tczewa
Wszelkie
informacje
i
zgłoszenia prosimy kierować
do Biura w Elblągu.

OFERTA
Spółka
Pętla
Żuławska
nawiązała współpracę z
czeska firmą z Pragi, która
oferuje domy mieszkalne na

wodzie z własnym napędem
– dwa lub jeden silnik o
mocy 30 KM. Wymiary
domu, to 9,7 (11,9) x 4,8 (5,5)
mb, powierzchnia mieszalna
to 30 m2. Nad domem tarasu
użytkowy powierzchni ok.
50 m2. Wag domu wynosi
około
10
t,
prędkość
maksymalna 12 km/godz.
Dom składa się z sypialni,
łazienki, pokoju dziennego,
aneksu kuchennego oraz
tarasu na parterze.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z biurem Spółki.

Regulamin i cennik w porcie
w Krynicy Morskiej
PRZETARGI I
KONKURSY
W odpowiedzi na siódmy już
przetarg
na
wyłonienie
operatora – tym razem na
obsługę operatorska portu w
Katach Rybackich - nie
otrzymaliśmy
niestety
żadnego
formalnego
zgłoszenia.
Natomiast
wkrótce po unieważnieniu
przetargu
rozpoczęliśmy
negocjacje
z
trzema
instytucjami/firmami i pewnie
wkrótce wyłonimy operatora
w tym porcie jak również
operatora w porcie elbląskim.
Tu pojawiło się także trzech
chętnych na zarzadzanie tym
portem.

PUBLIKACJE O
ŻUŁAWSKIEJ.

PĘTLI

Zalew
Wiślany
to
największy
śródlądowy
akwen w Polsce !
Dodatkowo pozostawiamy do
dyspozycji
infrastrukturę
niezbędną
do
przyjaznej
obsługi jednostek pływających
i
turystów
w
postaci:
budynków
socjalnobytowych, ciągów pieszych i
pieszo-jezdnych
oraz
przyłączy
i
sieci
instalacyjnych,
punktów
odbioru
nieczystości
płynnych i odpadów stałych
a
także
wypożyczalnie
rowerów we wszystkich
przystaniach
i
portach.
Utworzyliśmy
nową,
atrakcyjną sieć śródlądowych
dróg wodnych i zamierzamy
przybliżyć
Państwu
środowisko Delty Wisły i
Zalewu Wiślanego, które
należy
do
rejonów
o
wyjątkowych i różnorodnych
walorach przyrodniczych i
kulturowych, unikalnych w
skali Europy. Jest to obszar o
niespotykanym
potencjale
krajobrazowym i hydrograficznym.
Fragment
tekstu
promocyjnego zawartego w
opisie mapy Pętli Żuławskiej.

Historyczna śluza w Białej
Górze

