CO W TRAWIE PISZCZY NA WYJEŹDZIE WEEKENDOWYM PODUMOWUJĄCYM WASZ KURS
NURKOWANIA OPEN WATER DIVER ?

Z Warszawy wyjeżdżamy w piątek i spotykamy się późnym popołudniem lub wieczorem w
miejscowości Leleszki gdzie jesteśmy zakwaterowani w
pensjonacie Leleszki. Adres do nawigacji to po prostu LELESZKI 4.
Możecie skorzystać z 2 najczęściej wybieranych tras prowadzących do nas
1. Trasa E7 na Gdańsk, w Nidzicy na Szczytno, w miejscowości Jedwabno na miasto
Pasym i ok.3 km za Pasymiem jest drogowskaz Leleszki 1.5 km ( odległość z Warszawy
ok. 195 km )
2. Trasa przez Nieporęt, Zegrze, Pułtusk prowadząca do Szczytna. Ze Szczytna kierujemy
się na Olsztyn mijając wieś Grom za którą znajdziecie wcześnie opisywany
drogowskaz Leleszki 1.5 km ( odległość w Warszawy ok. 175 km. )
Poniżej mapka

Agenda wyjazdu
Piątek
1. Przyjazd i zakwaterowanie od godziny 18.00 do 24.00
2. Drobny poczęstunek
Sobota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Śniadanie 9.30
Zbiórka w patio i odprawa przed zajęciami 11.00
Dwa nurkowania szkoleniowe trwające do godziny 15.30
Obiad godzina 16.00
Czas wolny
Rozwiązywania testów kontrolnych od godziny 18.00 do 20.00
Kolacja i czas wolny przy grillu z ogniskiem ☺

Niedziela
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Śniadanie 9.30
Zbiórka w patio i odprawa przed zajęciami 11.00
Dwa nurkowania szkoleniowe trwające do godziny 14.30
Obiad godzina 15.00
Uroczyste zakończenie kursu i mianowanie na nurka
Czas wolny

Informacje dodatkowe
Prosimy o przygotowanie 2 zdjęć do licencji nurka i ewentualnie nie przekazane jeszcze
dokumenty kursu. Proszę zabrać ze sobą jedynie rzeczy osobiste ze wskazaniem na jakieś
nakrycie głowy które ochroni nas przed słońcem lub wiatrem.
Zakwaterowanie
Na naszych gości czekają wygodnie urządzone pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Wszystkie posiadają
łazienkę, telewizor i zestaw audio.
Pastelowe, drewniane wykończenie i kolorowa pościel sprawią, że dobry humor będziesz
miał nawet w nocy.
Zapraszamy tez na słynące z obfitości i pysznego smaku śniadania, obiady i kolacje, które dla
prawdziwych smakoszy są najmilszym wspomnieniem i zachętą do powrotu. Z naszego
polskiego stołu wybierzesz sobie to na co masz ochotę.
Grzeczne zwierzęta mile widziane.
Opłaty za pobyt dokonujemy na miejscu. Niestety nie można płacić kartami.

Jezioro

Jezioro Leleskie słynie w całej Polsce ze swojej czystości. Jego niepowtarzalna linia brzegowa,
łagodne piaszczyste dno i dobre podejście z brzegów przyciąga zarówno amatorów kąpieli
jak i miłośników nurkowania. Leleskie jest też rajem dla wędkarzy - przybrzeżne szuwary,
podwodne górki i brzegi wysepek kryją nieprzebrane ilości szczupaków, okoni, sielawy, płoci,
leszczy i węgorzy. Jezioro wraz z sąsiednim jeziorem Kalwa tworzy niezwykle urokliwy szlak
kajakowy, a strefa ciszy jest najlepszą gwarancją dobrych warunków dla żeglarzy.
Całkowita powierzchnia jeziora Leleskiego wynosi 429 ka, długość 4.1 km i szerokość 1.4 km.
Zarośnięty półwysep dzieli jezioro na dwie części - wieś Leleszki usytuowana jest nad węższą
z nich na południowym brzegu. Leleskie ma też 8 wysp o łącznej powierzchni 5.5 ha, które są
znakomitym celem wypraw w poszukiwaniu skarbów. Głębokość wynosi nawet do 50 m, a
piaszczyste bardzo urozmaicone dno oraz znakomita przejrzystość wody doceniają regularnie
zjawiające się tu grupy nurkowe z całej Polski. Specjalnie dla naszych gości zbudowaliśmy
pomost, przy którym można zacumować wypożyczone łodzie, kajaki i rowery wodne. Bardzo
łagodny spadek przypadnie do gustu przede wszystkim dzieciom, które mogą się pluskać i
bawić w wodzie przez cały dzień
Jesteśmy pewni że spędzicie z nami wspaniały weekend który będzie początkiem nowej
przygody ☺
Do zobaczenia w Leleszkach
Z pozdrowieniami
Kadra Warszawskiego Centrum Nurkowego

