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Początek
sezonu
żeglarskiego 2017 roku zbliża się
wielkimi krokami. Jesteśmy już
po
pierwszym
etapie
przygotowań, a mianowicie
odbyliśmy naradę nawigacyjną w
Nowym Dworze Gdańskim,
wspólnie przygotowana przez
Starostę Nowodworskiego i
naszą
spółkę.
Namacalnym
efektem tego spotkania jest
przesunięcie remontu śluzy w
Gdańskiej Głowie na jesień 2017
roku. Dziękujemy Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej
w Gdańsku za wyjście naprzeciw
naszym wnioskom. W dniu 7
kwietnia natomiast organizujemy
spotkanie
z
wszystkimi
operatorami marin Spółki Pętla
Żuławska,
gdzie
omówimy
przygotowanie do sezonu 2017
roku.

SPRAWY SPÓŁKI

INFORMACJE
ŻUŁAWSKIEJ

O

PĘTLI

Drugi
przetarg
na
wyłonienie
operatora
przystani
w
Katach
Rybackich
został rozstrzygnięty, jeden z
oferentów
zaproponował
wynagrodzenie mieszczące
się w założeniach Spółki i
właściciela obiektu. Jest nim
Stowarzyszenie EUREKA z

Redy. Pełna nazwa firmy, to
Europejskie Ugrupowanie
na Rzecz Edukacji
i Kreowania Aktywności

Moment podpisania umowy ze
Stowarzyszeniem EUREKA
Zapraszamy na Targi Free
Time Festival w MTG Gdańsk
01.-02.04.2017.
Nasza organizacja zdecydowała
się
na
udział
w
coraz
popularniejszej
imprezie
Międzynarodowych
Targów
Gdańskich pn. Free Time
Festival 2017. Znajdziecie nas
Państwo w hali B stanowisko
65.
FESTIWAL to:
1. Prezentacja i promocja
różnorodnych pomysłów i ofert
spędzania czasu wolnego, od
tradycyjnych podróży - po
kompleksowy przewodnik po
wszelkich
atrakcjach
kulturalnych,
rozrywkowych,
kulinarnych,
sportowych,
rekreacyjnych i turystycznych słowem wszystkiego co jest
pomysłem i propozycją na
ciekawe
spędzenie
czasu
wolnego,
2. Dynamiczne, nowoczesne,
multidyscyplinarne wydarzenie kilka imprez w jednym miejscu i
czasie, wypełnione imprezami
wszystkie hale wystawiennicze
AMBEREXPO
A,B,C
o
powierzchni 12 000 m.kw,
3.
Promocja
zdrowego,
aktywnego oraz nowoczesnego
stylu życia,

4. Wydarzenie w nowej,
atrakcyjnej
formule
FESTIWALU
to
znacznie
większy zasięg i gwarancja
większej ilości osób na imprezie,
nowoczesna strategia promocji
imprezy to najskuteczniejsze
obecnie formy dotarcia do jak
największej grupy odbiorców,
dwudniowy,
weekendowy
projekt (B2C) SKIEROWANY
DO PUBLICZNOSCI,

5. Prezentacja dla mieszkańców
Trójmiasta
i
regionu
jak
największej liczby pomysłów na
spędzenie wolnego czasu nie
tylko podczas wakacji ale
również podczas weekendu czy
wolnego popołudnia,
6. Możliwość bezpośredniego
udziału
i
aktywności
odwiedzających
w
wielu
atrakcjach z mnóstwem nagród!
WAŻNE!!
Wiosna w Edenie – to program
Unii Europejskiej, w którym
Pętla
Żuławska
zdobyła
wyróżnienie !!
Wiosna zawsze nastraja nas
optymistycznie i…. turystycznie.
Gdy pogoda sprzyja, lubimy
wybrać się na wycieczki w
bliższe czy dalsze okolice. Dla
poszukujących
turystycznych
inspiracji, na profilu EDEN
Polska regularnie przedstawiane
są atrakcyjne miejsca, które
zostały nagrodzone i wyróżnione
w ramach polskich edycji
europejskiego konkursu EDEN,
organizowanego przez Polską
Organizację Turystyczną wraz z
Ministerstwem
Sportu
i
Turystyki już od 2009 rok.
Teraz przygotowano szczególną
inspirację – konkurs „Odkryj
wiosną swój EDEN w Polsce”.

Jego laureaci będą mieli okazję
spędzić czas w wyjątkowych
miejscach
w
Polsce.
Do
wygrania są bowiem vouchery na
pobyty, posiłki w regionalnych
restauracjach i bilety wstępu.
Konkurs rozgrywany jest na
fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/eden
polska/?fref=ts.
Zadaniem
uczestników
jest
rozwiązanie – za pomocą
specjalnej aplikacji - quizu
wiedzy: udzielenie w jak
najkrótszym
czasie
jak
największej liczby poprawnych
odpowiedzi
na
dziesięć
konkursowych pytań. Gdzie
zdobyć potrzebne informacje?
Tego również dowiecie się z
postów na profilu programu.
Liczymy jednak, że nie tylko
zwycięzcy, ale także pozostali
uczestnicy, gdy już poznają
poprzez konkurs te atrakcyjne
miejsca, zdecydują się tam
wybrać i… odkryć swój Eden w
Polsce. Czy w nagrodę czy nie –
zawsze warto! Ale najpierw
warto odwiedzić EDEN na
Facebook, polubić, wziąć udział
w quizie i postarać się osiągnąć
jedno z premiowanych miejsc.
Zapraszamy!

osób odwiedzających nasze
stoisko. Stoisko w nowej,
świetnej zresztą, aranżacji z
wielka podświetloną mapą Pętli
Żuławskiej.
Jest
wielką
przyjemnością bać udział w
takim przedsięwzięciu, gdyż
także
liczba
materiałów
promocyjnych: map i katalogów
była w pełni wystarczająca.
Nowością dla nas był fakt, że
znaczna część odwiedzających
przychodziła z konkretnymi
pytaniami, gdzie można pływać
po
Pętli
Żuławskiej,
jak
wypożyczyć łódkę, jakie są
koszty wynajmu i cumowania.
Dowodzi to tezy, że kilkuletnia
promocja szlaku wodnego Pętli
Żuławskiej
przyniosła
zamierzony efekt. Turyści już
znają nasz szlak wodny i chcą do
nas przyjechać !

Do wszystkich operatorów i
właścicieli Spółki oraz turystów !
Widok na nasze stoisko podczas
targów Wiatr i Woda w
Warszawie
Rok 2017 to ROK WISŁY

Hauseboot RECHLIN firmy
Kuhnle-Tours uszkodzony po
wysokiej wodzie w styczniu w
Elblągu.
Braliśmy udział w XXIX
Targach Sportów Wodnych i
Rekreacji Wiatr i Woda 2017
W Warszawie.
Na
prośbę
Samorządu
Województwa
Pomorskiego
Prezes Michał Górski wziął
udział w Targach Wiatr i Woda
w Warszawie. Był to dwa dni
wytężonej pracy z mnóstwem

Konferencja
pt.
”Wiślany
Okrągły Stół” – termin czerwiec
2017 Elbląg.
Konferencja w Malborku w dniu
27.07.2017 - „Obywatel rzeki
Wisły”.
Na naszym terenie spływ
odbędzie się w dniach 26-29
lipca 2017r.
– trasa (Biała Góra Elbląg przez
rzekę Nogat – kajaki;
- trasa (Biała Góra – Elbląg) –
przez
rzekę
Wisłę
motorowodniacy i żeglarze.
26.07.2017
wieczór
integracyjny – w miejscowości
Biała Góra
27.07.2017
–
Malbork
–
konferencja.
Imprezę
kończącą
spływ
zaplanowano w dniu 29.07.2017
na terenie Jachtklubu Elbląg, a w
nim:
-koncert,
- pokazy ratownictwa wodnego,
-grochówka
(przygotowana
przez wojsko).

Pętla Żuławska, to element
Międzynarodowej Drogi Wodnej
MDW E70 i element systemu
wodnego
rzeki
Wisły.
Zamierzamy zatem uczcić święto
królowej naszych rzek flisem
pod nazwą: Królowa Wisła 2017.
Przyjęliśmy propozycję Senatora
RP Pana Jerzego Wcisły i
przygotowujemy się do wzięcia
udziału w wielkim Spływie
Wiślanym.
Pracujemy
nad
koncepcją zbudowania odnogi
w/w spływu z Białej Góry i
Gdańskiej Głowy Nogatem i
Szkarpawa do Elbląga.
Co planujemy, otóż będzie to m.
in.:

Uprzejmie informujemy, że Pętla
Żuławska przystąpiła już po raz
wtóry do projektu Wodna Fiesta,
który
ma
być
Świętem
Wodniackim na Pomorzu.
Chcemy
umożliwić
każdej
osobie bez względu na wiek i
płeć poznanie, Trójmiasta i
Pomorza od strony WODY –
przekonuje organizator Artur
Łodygowski z firmy Point PR.
Wodna fiesta odbywać się będzie
w Gdańsku i w miejscach
związanych z wodą na terenie
Pomorza w weekend 20 i 21
maja.
Większość
atrakcji
dostępna będzie bezpłatnie lub za
symboliczną złotówkę.
Spółka Pętla Żuławska jest
współorganizatorem tego święta i
zamierza zobowiązać się do:
-wywieszenia
odpowiednich
plakatów,
-wypożyczania w dniach 20 i 21
maja kajaków i rowerów za
symboliczną złotówkę,

-nieodpłatnego udostępnienia w
tych dniach miejsca na ognisko i
grilla.
Prosimy o inne sugestie – jak
uczcić to święto ?????
Teren inwestycyjny w
Przegalinie (port lodołamaczy)
do kupienia !!
Teren inwestycyjny pod zabudowę
rekreacyjną
sprzedaje
Holding
Remontowa.
Przedmiotowa
nieruchomość
zlokalizowana jest w Gdańsku, na
Wyspie
Sobieszewskiej,
w
kameralnym
sąsiedztwie,
bezpośrednio przy lewym brzegu
Wisły, uchodzącej do Morza
Bałtyckiego ok. 4 km na północ od
nieruchomości. Bliskość akwenu
wodnego,
stwarza
możliwości
relaksu na łonie natury oraz dostępu
do wachlarza sportów wodnych, w
szczególności żeglarstwa.

Teren portu w Przegalinie
W razie jakichkolwiek pytań,
prosimy o kontakt z panem Pawłem
Nowakowskim Senior Manager
pawel.nowakowski@pl.ey.com Tel.:
+48 519 511 553

W Tolkmicku jachty czekają już
na wodowanie. Sezon żeglarski
już blisko !

