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Oddajemy w Wasze
ręce
siódmy
numer
naszego biuletynu. To już
drugi
rok, w którym
zasilamy
Was
informacjami o Pętli
Żuławskiej i o jej drogach
wodnych.
SPRAWY SPÓŁKI

Błotnik stał się 19 marca
kolejny
raz
miejscem
roboczego spotkania naszych
operatorów portów i przystani
z
Zarządem
Spółki.
Poczęstunek
zapewnił
operator portu w Kątach
Morskich (firma VISITORS)
oraz gospodarz spotkania
(Stowarzyszenie CEDRUS).
W
ciągu
przeszło
3godzinnego spotkania udało
nam się omówić wszystkie
zaplanowane tematy
Miguel Mejia Perez to
nauczyciel
akademicki
iberystyki na Uniwersytecie
Gdańskim i poeta.
Tytuł wiersza „WRAK”.

Uwaga zmiana siedziby Spółki !!
Od dnia 15 kwietnia przenosimy
się do nowej siedziby – także w
Elblągu – ale przy ulicy
Czerwonego Krzyża 2.
Zapraszamy do nowej siedziby –
zwiększamy nieco powierzchnię
lokalu i będzie ona łatwiej
dostępna, bo jest na parterze !
Zaproszenie
Serdecznie
zapraszamy
na
konferencję w dniu 09 kwietnia
2015 r. w Tolkmicku (Urząd
Miasta) – pocz. Godz. 11,00.
Konferencja pt. „Komunikacja
wodna i rozwój turystyki w
obszarze
Zatoki
Gdańskiej,
Zalewu
Wiślanego
Kanału
Elbląskiego”
dotyczy
trzech
obszarów;
-zapoznanie
się
z
dotychczasowymi
doświadczeniami
przewoźników z Bydgoszczy,
Gdańska i Elbląga,
-omówienie
uwarunkowań
prawnych związanych z żeglugą
śródlądową - wręczenie nagród
„Przyjaznego Brzegu” partnerom
projektu Pętla Żuławska.

wiem jak być martwym między
falami,
ten ciężar
stracony, bo tonięcie tylko w
połowie
to białe milczenie, nic więcej, ale
fale
wracają
kędzierzawymi
pieszczotami
nienasyconymi paznokciami: nic
nie widzieć
ani mówić
tylko algi jak języki jak piany
morskie
tylko małe ryby,
które chcą jeszcze trzepotać się
między
moimi kościami, nie wiedzieć
nie wiedzieć czy mnie słyszysz jak
przychodzę
w kawałkach, tyle lat
później na twoje pomarszczone
piaski
i
jestem
tym
wrakiem
pogryzionym przez słońce
tego popołudnia, a morze
jest zawsze tak daleko i nigdy się
nie kończy.

Na przystani w Kątach Rybackich

W dniu 25 marca 2015 r. odbyło
się w Gniewie szkolenie w
ramach projektu „Z naturą na co
dzień”.
W imieniu naszej Spółki
występował tam Prezes Zarządu
Michał
Górski,
który
prezentował walory turystyczne
polskiego odcinka MDW E70
oraz Pętli Żuławskiej.

INFORMACJE Z PĘTLI
ŻUŁAWSKIEJ
Zapadła
decyzja
o
uruchomieniu na wszystkich
przystaniach i portach Pętli
Żuławskiej wspólnie z firmą
SAIBOOKARNIA,
wypożyczalni
książek
o
tematyce
wodniackiej
i
regionalnej.
Zapraszamy zatem turystów i
co ważne także mieszkańców,
do korzystania z wypożyczalni.
Apelujemy
także
o
przynoszenie do wypożyczalni
własnych – zbędnych książek !!

Nowe logo naszej Sailbookarnii

PRZETARGI I
KONKURSY
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
Tel. 0048512086077

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. Waga domu wynosi około
10 t, prędkość maksymalna 12
km/godz. Dom składa się z
sypialni,
łazienki,
pokoju
dziennego, aneksu kuchennego
oraz tarasu na parterze. Koszt
domku to ok. 80.000 euro
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z biurem Spółki.

Crazy boat w porcie w Krynicy
Morskiej

PUBLIKACJE O
ŻUŁAWSKIEJ

PĘTLI

W numerze 18 (365) 2015
MAGAZYNU POMORSKIEGO
w dziale aktualności, ukazał się
artykuł Małgorzaty Pisarewicz
pt. Grand Prix dla Pętli
Żuławskiej !
W tekście artykułu autorka
przypomina, że Pętla Żuławska
to atrakcyjna droga wodna na
trasie
Pomorskiego
Szlaku
Żeglarskiego o łącznej długości
303 km, łącząca ze sobą szlaki
wodne Wisły, Martwej Wisły,
Szkarpawy,
Wisły
Królewieckiej, Nogatu, Wisły
Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi,
Motławy,
Kanału
Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i
Pasłęki, a także wody Zalewu
Wiślanego. …. Celem konkursu
jest
promocja
atrakcji
turystycznych i wodniackich w
kraju, promowanie tej dziedziny i
wartości polskich wód w
świadomości mieszkańców.
Nasza bandera już w sprzedaży !

Radio Gdańsk, z którym
podpisaliśmy w zeszłym roku
umowę
o
współpracy,
zaprasza nas do swoich
audycji w ramach programu
„Ludzie i pieniądze”. Audycja
nadawana jest codziennie w
dni robocze, w godz. 10,00
11,00. W dniu 10 marca dużo
mówiliśmy o naszej Spółce, o
naszych planach na 2015 rok,
a szczególnie o planach
promocji naszej drogi wodnej.
Obiecywaliśmy
agresywną

kampanię promocyjną
w
obszarze Wielkich Jezior
Mazurskich i ściągnięcie
stamtąd żeglarzy do naszych
obiektów. Dotrzymamy danej
obietnicy !

Widok na Marinę Gdańsk z
Długiego Pobrzeża
Jesteśmy
blisko
podpisania
umowy o współpracy z Mariną
Gdańsk. Obejmować one będzie
wspólne działania w obszarze
marketingu oraz generowania
wspólnych
wydarzeń
seminaryjnych.
Bardzo
interesująca
jest
dla
nas
możliwość umieszczania naszych
ogłoszeń (w formie plakatów) na
pomostach Mariny Gdańsk. Z
naszej
strony
przekazywać
będziemy im na
bieżąco
materiały
promocyjne
Pętli
Żuławskiej (mapy, przewodniki).
W związku ze zbliżającymi się
Świętami
Wielkanocnymi,
składamy
wszystkim
sympatykom i przyjaciołom
Pętli
Żuławskiej
moc
najserdeczniejszych życzeń –
życzymy refleksyjnych Świąt !

