
MARINY 
Krainy  
44 Wysp

Projekt „Zacumuj bezpiecznie w krainie 44 
wyspʺ jest dofinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
(Funduszy Małych Projektów w ramach Pro-
gramu Współpracy Interreg V A Meklem-
burgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / 
Polska w Euroregionie Pomerania)ʺ
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www.visit.swinoujscie.pl



PORT JACHTOWY 
BASEN PÓŁNOCNY 
ŚWINOUJŚCIE
53°54ʹ48ʺN 14°16ʹ28ʺE

Port Jachtowy Basen Północ-
ny dysponuje 350 miejscami 
postojowymi dla jachtów o za-
nurzeniu do 4,5 m, specjalnym 
pomostem postojowym dla 
skuterów wodnych oraz na-
brzeżem o długości 360 m, 
gdzie mogą cumować statki 
do 220 m długości. Oferuje 
dostęp do energii elektrycz-
nej i wody bezpośrednio na 
pomostach, korzystanie z sa-
nitariatów i natrysków, odbiór 
nieczystości stałych i płynnych 
oraz dostęp do bezprzewodo-
wego Internetu. Do dyspozy-
cji żeglarzy jest automatyczna 
pralka i suszarka do ubrań. 
Bezpieczeństwo postoju za-
pewnia całodobowa obsługa 
bosmańska oraz funkcjonujący 
system monitoringu wizyjnego. 
Port Jachtowy Basen Północny 
jest największą i najczęściej od-
wiedzaną polską mariną.

Kontakt pod adresem:
ul. Jachtowa
72-600 Świnoujście
tel. + 48 91 321 91 77
mail: marina@osir.swinoujscie.pl
www.osir.swinoujscie.pl



PRZYSTAŃ ŁUNOWO
53°52ʹ54ʺN 14°19ʹ36ʺE

Przystań Żeglarska w Łunowie 
położona jest nad Wielką Stru-
gą – odnogą Starej Świny, na 
granicy Wolińskiego Parku Na-
rodowego. Jest idealnym miej-
scem dla osób ceniących spokój 
i kontakt z przyrodą. Dysponuje 
60 miejscami postojowymi dla 
jachtów do 8 m długości i za-
nurzeniu do 2 m. Dwa pomo-
sty dedykowane są dla kajaków 
i innego pływającego sprzętu 
rekreacyjnego. Oferuje dostęp 
do energii elektrycznej, i wody 
bezpośrednio na pomostach, 
korzystanie z sanitariatów i na-
trysków, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych oraz dostęp 
do bezprzewodowego Interne-
tu. Na terenie przystani znaj-
duje się miejsce do grillowania 
z zapleczem do mycia naczyń 
i przygotowywania posiłków. 
Do dyspozycji żeglarzy jest au-
tomatyczna pralka i suszarka do 
ubrań. Bezpieczeństwo postoju 
zapewnia całodobowa obsługa 
bosmańska oraz funkcjonujący 
system monitoringu wizyjnego.

Kontakt pod adresem:
ul. Zalewowa 86
72-605 Świnoujście
tel. + 48 509 381 778
www.osir.swinoujscie.pl



RYBACZÓWKA 
53°51ʹ05.75ʺN 14°17ʹ27.48ʺE

Na terenie Rybaczówki znajduje 
się mały port rybacki. Dzięki 
czemu można tu przypłynąć 
własną łodzią. Bliskość portu 
gwarantuje także codzienne 
dostawy świeżych ryb do lo-
kalnej restauracji, wędzarni 
oraz usytuowanego na terenie 
Rybaczówki straganu rybnego.
Wokół Wstecznej Delty Świny 
leżą takie malownicze miejsco-
wości jak: Karsibór, Przytór, 
Łunowo, Zalesie, Wicko czy 
Lubin, które można podziwiać 
wprost z pokładu łodzi lub ka-
jaku. Warto wybrać się w zorga-
nizowany rejs wycieczkowy po 
wstecznej Delcie Świny łodzią 
„Rybaczówkaʺ lub popłynąć sa-
modzielnie, łódką lub kajakiem.

Kontakt pod adresem:
ul. 1 Maja 23
72-603 Świnoujście
tel. + 48 517 738 313
mail: rezerwacja@rybaczówka.
swinoujscie.pl
www.hotelrybaczowka.pl

PRZYSTAŃ KAJAKOWA 
KARSIBÓR
53°51ʹ03ʺN 14°17ʹ26ʺE

Przystań Kajakowa położona  
jest w Karsiborze, nad Starą 
Świną. Do przystani można 
zacumować nie tylko kajakiem, 
ale również niewielką łódką. Na 
pomoście znajduje się odpłatny 
punkt poboru energii elektrycz-
nej (płatność monetami za po-
mocą automatu wrzutowego na 
budynku socjalnym). W budyn-
ku mieści się samoobsługowa, 
płatna toaleta i przewijak dla 
niemowląt. Dodatkowo na te-
renie przystani znajduje się plac 
zabaw dla dzieci, zlewozmywak, 
stojak na kajaki oraz betonowy 
slip. Korzystanie z przystani, 
poza energią elektryczna i to-
aletą, jest bezpłatne.

Kontakt pod adresem:
ul. 1 Maja 5A 
72-603 Świnoujście, 
tel. +48 502 157 204 
www.osir.swinoujscie.pl



JACHT KLUB KOTWICA 
53°90ʹ28ʺ N 14°24ʹ50ʺ E

W ofercie Jacht Klubu Kotwica 
do dyspozycji miłośników żeglar-
stwa znajdują się jachty znanych 
producentów: Conrad, Delphia, 
Jeanneau oraz Bavaria. Oferta 
czarteru jachtów na Bałtyku 
skierowana jest zarówno do 
osób rozpoczynających przygo-
dę z morzem jak i bardziej do-
świadczonych żeglarzy. Do dys-
pozycji miłośników żeglarstwa są 
profesjonalnie skonfigurowane 
i przygotowane do rejsu jachty 
żaglowe oraz motorówka RIB. 
Osoby nieposiadające upraw-
nień mogą skorzystać z pomocy 
skippera, oddelegowanego na 
rejs z JKMW Kotwica. Każdy 
uczestnik w trakcie rejsu posią-
dzie wiedzę zarówno praktyczną, 
jak i teoretyczną z zakresu żeglar-
stwa, którą może wykorzystać 
przy zdobyciu patentu żeglarskie-
go lub motorowodnego podczas 
kursów i egzaminów odbywają-
cych się cyklicznie w klubie.

Kontakt pod adresem:
ul. Steyera 6
72-600 Świnoujście
tel. + 48 601 792 067
mail: biuro@jkmw-kotwica.pl
www.jkmw-kotwica.pl

JACHT KLUB 4 WIATRY
53°55ʹ03ʺN 14°16ʹ51ʺE

Jacht Klub „Cztery Wiatryʺ 
powstał w 1958 r. rozpoczy-
nając jako pierwszy historię 
polskiego żeglarstwa na bałtyc-
kich wyspach Wolin i Uznam. 
Urokliwa przystań położona 
jest na wyspie Uznam, usytu-
owana jest po zachodniej stro-
nie Świny, naprzeciwko latarni 
morskiej. Przystań jest dobrze 
osłonięta przed wiatrem i fa-
lami, stwarza komfortowe 
warunki dla postoju jachtów. 
Wejście do przystani nie jest 
łatwe ze względu na płyci-
zny. Maksymalne zanurzenie 
jachtów mogących cumować 
w basenie wynosi 1,5 metra, 
średnie głębokości wahają się 
od 1,5 do 1,8 metra. Przystań 
wyposażona jest w prąd na kei, 
wodę, WC, prysznice. Na miej-
scu można za niewielką opłatą 
wynająć pokoje gościnne i sko-
rzystać z dźwigu. Na terenie 
klubu znajduje się warsztat 
naprawy silników. 

Kontakt pod adresem:
ul. Jachtowa 4A
72-600 Świnoujście
tel. + 48 601 895 952
mail: jachtklubczterywiatry@
onet.pl
www.jachtklub4wiatry.pl



PORT JACHTOWY 
WOLGAST 
54°03ʹ27ʺN 13°47ʹ02ʺE

Marina Schlossinsel położona 
jest na najbardziej wysuniętym 
na północ cyplu Schlossinsel 
(Wyspy Zamkowej) i oferuje 
75 osłoniętych miejsc do cu-
mowania. Panorama na Peene-
strom (Pianę) i most zwodzony 
sprawiają, że dzień pod żaglami 
będzie jeszcze przyjemniejszy. 
W marinie dostępny jest serwis 
sanitariatów, woda pitna i prąd 
przy nabrzeżu. Ofertę uzupeł-
nia bistro z ciepłymi i zimnymi 
posiłkami oraz sklep żeglarski, 
oferujący szeroki asortyment 
akcesoriów i części zamiennych 
do łodzi. Marina położona na 
terenie stoczni Horn w północ-
nej części Schlossinsel Wolgast. 
Oferuje dodatkowo 40 miejsc 
do cumowania, stałe miejsca 
oraz możliwość zimowania 
łodzi. 

Kontakt pod adresem:
Hafenstraße 13
17438 Wolgast
tel. +49 3836 23670
mail: hornwerft@compuserve.de
www.hornwerft.de



PORT JACHTOWY 
KARLSHAGEN 
54°06ʹ28ʺN 13°48ʹ36ʺE

Nowoczesne zaplecze sani-
tarne, miła i kompleksowa 
obsługa, wysoki poziom bez-
pieczeństwa na terenie portu 
oraz dobre zarządzanie śro-
dowiskiem i utylizacją odpa-
dów są standardem w Porcie 
Karlshagen. Prysznice, toalety, 
pralki i suszarki, restauracje, 
bar z przekąskami rybnymi 
oraz sprzedaż ryb, jak również 
kwatery wakacyjne położone 
bezpośrednio przy porcie ofe-
rują gościom przypływających 
jednostek przyjemny pobyt. 
Nawet na wodzie możliwe jest 
połączenie ze światem poprzez 
WLAN. 
W oddalonym o 1,5 km centrum 
Karlshagen znajdują się stacja 
benzynowa, supermarkety 
i punkty usługowe. Połączenia 
kolejowe i autobusowe umożli-
wią Państwu lub członkom Pań-
stwa załogi elastyczny przyjazd 
i wyjazd.

Kontakt pod adresem:
Am Hafen
17449 Ostseebad Karlshagen
tel. +49 8371 20066
mail: hafen@karlshagen.de
www.karlshagen.de



PORT JACHTOWY 
KRUMMIN
54°02ʹ42ʺN 13°50ʹ54ʺE

Pięknie położony port Krum-
min znajduje się w północno-
-zachodniej części wyspy 
Uznam, w północnej części 
Zatoki Krumminer. Żeglarze 
znajdą tu wystarczającą liczbę 
miejsc do cumowania dla głę-
bokości zanurzenia od 1,5 do 
2,5 metra, w boksach o szero-
kości do ośmiu metrów. W przy-
padku większych jednostek pły-
wających, w miarę możliwości 
należy zgłosić się wcześniej do 
kapitana portu.

Kontakt pod adresem:
Dorfstraße 24
17440 Krummin
tel. + 49 038355 689811
mail: info@naturhafen.de
www.naturhafen.de

JACHT KLUB 
ZINNOWITZ 
54°03ʹ46ʺN 13°55ʹ02ʺE

Nowoczesny port nad zatoką 
Achterwasser (Zatoka Uznam-
ska) z 91 miejscami do cumowa-
nia, położony jest w niewielkiej 
odległości od plaży. W ostat-
nich latach port w Zinnowitz 
został odrestaurowany i roz-
budowany o miejsca przezna-
czone do odpoczynku. Obecnie 
gościom oferowane są usługi 
nowoczesnej mariny. Restaura-
cja, miejsce do grillowania, oto-
czenie przyrody i pobliska plaża 
zapraszają do postoju. Przypły-
wające tu jednostki znajdą na 
przystani miejsca do cumowa-
nia po lewej stronie burty, dla 
głębokości zanurzenia od 1,5 
do 2,5 metra. Nabrzeże odda-
lone o 30 metrów na północny 
zachód jest przeznaczone dla 
statków pasażerskich.

Kontakt pod adresem:
17454 Zinnowitz
tel. + 49 038377 352933
mail: hafen.zinnowitz@web.de
www.zinnowitzer-yachtclub.de


