
To najlepsze miejsce na Mazurach dla osób posiadających jacht żaglowy 
lub motorowy. W ramach pakietu gwarantujemy przez cały okres letni 
stałe miejsce przy kei rezydenckiej w Wiosce Żeglarskiej Mikołajki lub 
w Stare Sady „Pod Jabłoniami” Port & Chillout. 

Naszym Rezydentom zapewniamy
• prywatne sanitariaty VIP
• nielimitowany pobór wody i prądu
• kamerę online na jacht
• opiekę nad jachtem w sezonie zimowym
• serwis VIP 
• zniżki i rabaty w punktach partnerskich w pakiecie VIP Resiedent’s Club

Keja rezydencka
W Resident’s Club masz zarezerwowane stałe miejsce przy kei rezydenc-
kiej. Keja, otwierana kartą, umożliwiającą wejście wyłącznie dla osób 
uprawnionych. Zapewniamy kamerę z widokiem online na Twój jacht 
oraz wzmożoną obsługę i pomoc bosmanów. Możesz również zacumo-
wać w naszym drugim Porcie „Pod Jabłoniami” w Starych Sadach.

Karta Resident’s Club
Rabatowa karta VIP gwarantuje dostęp do systemu zniżek w  naszych 
punktach partnerskich:
• restauracje: Lady Mary / Żagiel / Pagaj / City / Pod Jabłoniami Stare 

Sady,
• noclegi: Apartamenty Portowe / Apartament Dom Rybaka „Halibu-

tówka” / Stare Sady „Pod Jabłoniami” Chill Rooms & Apartments,
• luksusowe zakupy: Campione Store Mikołajki / Aeronautica Militare 

Mikołajki
• usługi szkutnicze i serwis motorowodny w sezonie.

Zimowanie jachtu
W ramach Resident’s Club istnieje możliwość oddania jachtu w opiekę 
posezonową. Zapewniamy wyjęcie łodzi z wody, transport do miejsca 
zimowania, pełen serwis i czyszczenie jachtu po sezonie. Łódź zimować 
możemy w hali, gdzie temperatura nie spada poniżej „0” lub na ogro-
dzonym i monitorowanym terenie na powietrzu. Wiosną zajmiemy się 
wodowaniem i przygotowaniem jachtu na Twój przyjazd.

Kontakt:
Wioska Żeglarska Mikołajki, ul. Kowalska 3
kapitanat@grupaamax.pl | www.mikolajki.com.pl 

rodzaj usługi STANDARD FULL 
SERVICE

stałe miejsce przy prywatnej zamykanej kei w miesiącach maj-
październik ✓ ✓
indywidualna karta dostępu otwierająca bramkę na keję ✓ ✓
zabezpieczona sieć Wi-Fi ✓ ✓
prywatne toalety VIP/pralka ✓ ✓
nielimitowany pobór prądu i wody ✓ ✓
nielimitowane korzystanie ze slipu ✓ ✓
jedno miejsce parkingowe /w Wiosce Żeglarskiej lub
przy Apartamentach Portowych lub w Starych Sadach/ ✓ ✓
kamera on-line na keję ✓ ✓
wzmożona obsługa bosmanów /maj-czerwiec  
oraz wrzesień – październik podczas weekendów,  
lipiec-sierpień codziennie/

✓ ✓

karta VIP REZYDENT /rabat na usługi Grupy Amax: restauracje, 
Apartamenty Portowe, Apartamenty pod Jabłoniami, butiki: 
CAMPIONE, Aeronautica/

✓ ✓

rabat 10% na usługi szkutnicze i motorowodne wykonywane latem ✓ ✓
darmowy postój do 5h w Starych Sadach lub w Wiosce Żeglarskiej ✓ ✓
zimowanie jachtu* w hali na własnej przyczepie (zimowanie jachtu 
bez własnej przyczepy doliczamy każdorazowo 500 zł) 
/wyciągnięcie jachtu, mycie dna, zwodowanie jachtu/*

– ✓

rabat 15% na usługi szkutnicze i motorowodne  
wykonywane w trakcie zimowania – ✓
jacht do 7 m (cena netto)  4.700 6.700

jacht 7-11 m (cena netto) 4.700 7.200

jacht pow. 11 m (cena netto) 4.700 8.700
*Cena nie zawiera odwodnienia jachtu na zimę. Zimowanie jachtów o niestandardowych 
gabarytach ustalamy indywidualnie.

DOŁĄCZ DO NAS! 
+48 668 442 042
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