
CZARTERY    INWESTYCJE W JACHTY    EVENTY

MAZURY    TRÓJMIASTO    ZEGRZE

O D K R Y J  Z  N A M I

MOTOROWODNIACTWO



NOWE JACHTY

Oferujemy czarter jachtów motorowych 
i żaglowych na Mazurach, w Trójmieście 
oraz nad jez. Zegrzyńskim. Dysponujemy 
własną flotą kilkunastu jachtów motorowych 
o zróżnicowanej mocy silnika i wielkości.

Dobierzemy jacht dla ciebie zgodnie z Twoimi 
oczekiwaniami i umiejętnościami.
Wprowadzimy Cię w świat motorowodniactwa, 
zorganizujemy rejsy ze sternikiem - rodzinne 
i dla grup znajomych.

NAJLEPSZE CENY

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

CENTRUM TESTOWE MOTORÓWEK

ORGANIZACJA REJSÓW 
(miejsca w marinach, noclegi, 
sternicy, mobilny serwis)

OTWARTOPOKŁADOWE (DAY CRUISERY) 
m.in. Bayliner e7, VR4, VR5, VR6OE

KABINOWE MOTORÓWKI 
m.in. Bayliner Cierra 8, VR6 Cuddy, 
Galeon 430 (Trójmiasto)

HOUSEBOATY 
m.in. Futura 40, Nautica 1000 (Mazury)

Czarter y

www.centrumnautica.pl



NASZA BAZA I PORT
Wielokrotnie nagradzana Gospoda pod Czarnym 
Łabędziem, Rydzewo k. Giżycka. Komfortowe 
apartamenty z widokiem na jezioro. Tradycyjna 
kuchnia regionalna. 120 miejsc w Gospodzie, 80 
miejsc na tarasie. 40 miejsc cumowniczych w porcie. 
Konferencje, imprezy wieczorne, muzyka na żywo. 
Organizujemy eventy w całej Polsce.

WŁASNA FLOTA MOTOROWODNA
Kilkanaście nowych jachtów otwartopokładowych 
i kabinowych Bayliner, skutery wodne Sea Doo, 
fly board oraz szeroki wybór akcesoriów do sportów 
wodnych (wakeboard, narty wodne, banan, kółko). 

Od 10 lat realizujemy eventy wodne 
dla grup do 150 osób! 

SPRAWDZONE SCENARIUSZE 
EVENTÓW NAD WODĄ

   PIKNIKI MOTOROWODNE

   POWER DAY NA SKUTERACH WODNYCH 
   (samodzielne pływanie klientów)

   SZKOLENIA MOTOROWODNE 
   (motorówki, wakeboard, narty wodne)

   REJSY I WYŚCIGI MOTORÓWEK

  „BOATS AND CARS”
   rajdy samochodowe i testy motorówek

NAJLEPSZE CENY
Organizuj wydarzenia firmowe i spotkania dla 
klientów na uczciwych zasadach. Bezpośrednio, 
profesjonalnie i kompleksowo. 
Zaufaj nam i zorganizuj oryginalny event firmowy. 

Najlepsze Eventy  Motorowodne

KOMPLEKSOWA OFERTA
Zadbamy o każdy element eventu. 
Zakwaterowanie, posiłki, imprezy wieczorne, 
DJ, organizacja konferencji, transport, goście 
specjalni. Możemy dostarczyć nasz sprzęt 
na dowolny akwen w Polsce. Zadbamy 
o atrakcje wodne i lądowe oraz branding 
terenu i upominki dla uczestników.



Inwestycje  w jachty

ZARZĄDZANIE JACHTEM

INDYWIDUALNE WARUNKI

Doradzamy w inwestycji zarówno z punktu 

widzenia potrzeb klienta, jak i możliwości rynku 

czarterowego w Polsce. Możesz przekazać nam 

jacht na wyłączność w sezonie lub zagwarantować 

sobie dowolną liczbę dni do samodzielnego 

wykorzystania jednostki. 

Oferujemy transparentność, rzetelność 

i profesjonalną obsługę.

NAJLEPSZY WYBÓR

CENTRUM MOTOROWODNE NAUTICA

ul. Mazurska 98

11-513 Rydzewo

tel. 606 610 529

info@centrumnautica.pl

www.centrumnautica.pl

Spełnij marzenie o posiadaniu własnego jachtu, 

przekaż go nam w zarządzanie czarterowe 

i zarabiaj nawet do 10% zainwestowanej kwoty 

rocznie. Twój jacht zostanie włączony do naszej 

oferty czarterowej dla klientów indywidualnych 

i firmowych.

Jako dealer łodzi Bayliner, Cobrey, Sea Doo 

i Parker oferujemy szeroki wybór i fachowe 

doradztwo. Wybór jachtu to dopiero początek 

naszej współpracy. Nasz profesjonalny serwis 

(stacjonarny i mobilny) gwarantuje utrzymanie 

Twojego jachtu w najlepszym stanie, a zespół 

sprzedażowy zadba o możliwie największe 

obłożenie jednostki i zwrot z inwestycji.


