Atrakcje w Ośrodku i okolicy
Oferujemy Państwu wiele atrakcji, które urozmaicą wypoczynek w naszym Ośrodku. Każdy z
naszych gości znajdzie w naszych propozycjach coś dla siebie.
Na terenie ośrodka znajdują miejsca do grillowania, ogniska,
plac zabaw, boisko do siatkówki, wypożyczalnia sprzętu
rekreacyjnego, plaża, stołówka, Tawerna. Zadaszone miejsce
do organizacji ognisk i imprez w pochmurne lub deszczowe
wieczory
trzaskające
iskierki
dużego
paleniska
umiejscowionego pośrodku wiaty grillowej rozgrzeją,
poprawią nastrój i zachęcą do grillowania czegoś smacznego.
Plac zabaw i siłownia dla dorosłych
W najbliższej okolicy w pięknej scenerii jeziora Necko znajduje się
plac zabaw dla dzieci. Zabawa na świeżym powietrzu poprawi dzieciom
nastrój, a dorosłym pozwoli odpocząć bądź skorzystać z położonej
nieopodal siłowni. Jej położenie ułatwia obserwację pociech.

Motorowodniactwo
W Augustowie znajduje się 5 różnych stoczni, które
produkują luksusowe łodzie motorowodne. Rozbudowana
baza dla motorowodniaków, to doskonała okazja na
zwiedzenie Augustowa. Marina Borki zapewnia miejsca do
cumowania łodzi we własnym porcie.

Spływy kajakowe
Augustów to wymarzone miejsce do uprawiania kajakarstwa. Szlaki kajakowe na terenie
Puszczy Augustowskiej (łącznie 347 km szlaków) są bardzo malownicze i nie sprawiają wielu
trudności. Wypożyczalnie sprzętu oraz organizatorzy turystyki w Augustowie oferują jedno
lub kilkudniowe wycieczki wraz z transportem sprzętu i osób oraz różnego rodzaju
atrakcjami.
Szlak kajakowy rzeki Czarna Hańcza i Kanału Augustowskiego
Długość: 98 km wraz ze szlakiem Kanału Augustowskiego
Start: Bryzgiel, jez. Wigry, koniec: Augustów, jez. Necko

Rejsy żeglarskie
Żeglarze mają do dyspozycji szlaki żeglowne połączone ze sobą Kanałem Augustowskim,
jeziora: Necko wraz z jez. Rospuda, jezioro Białe oraz jezioro Studzieniczne. Wymagany
jest patent sternika, a dla wszystkich chętnych w sezonie organizowane są przez augustowskie
przedsiębiorstwa szkolenia zakończone egzaminem uprawniającym do żeglowania.
Windsurfing
Augustów to miasto miłośników wszelkich sportów
wodnych i turystyki aktywnej. Sportem zyskującym coraz
większą popularność jest windsurfing, a w Augustowie są
idealne warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu.
Gdzie pływać? Najlepiej na tych jeziorach, gdzie wiatr
wchodzi bez problemu, np. na nieosłoniętym jeziorze
Białym. A do nauki najlepsze są jeziora osłonięte, jak
jezioro Necko.
Rejsy gondolą / katamaranem
W ofercie augustowskiej floty katamaranowej znajdują się rejsy w Dolinę Rospudy lub rejs
Szlakiem Papieskim. Wybrać się można również w dłuższe rejsy, np. 4-godzinny rejs do
Swobody, rejs do Gorczycy oraz całodzienny rejs do
Pniewa. Ze wszystkich rejsów dzieci do lat 8 korzystają
bezpłatnie. Istnieje również możliwość wynajęcia
całego katamaranu. Bardzo popularne są rejsy
integracyjne, wieczory panieńskie czy kawalerskie. Z
pokładu łodzi można podziwiać uroki okolicznych
jezior bez względu na panującą aurę. Ekskluzywne
pojazdy wodne zapewniają gościom pełen komfort
podróży. Statki dostosowane są też do przewozu
pasażerów niepełnosprawnych. Alternatywą dla katamaranów są stylizowane 11osobowe
gondole, które na życzenie klientów organizują rejsy w
najbardziej malownicze zakątki
pojezierza augustowskiego.
Narty wodne
Można spróbować swoich sił w narciarstwie wodnym w
dwóch formach: za motorówką lub na wyciągu. Trenować
można na tradycyjnych dwóch nartach lub na
wakeboardzie.

Wypożyczalnia rowerów
Serdecznie polecamy rower jako ekologiczny, prozdrowotny środek transportu, a turystom
jako ciekawy sposób zwiedzania okolicy . Wybierając rower można odkrywać nieznane
miejsca do których nie sposób w tak łatwy sposób dostać się samochodem. W dowolnej
chwili można zatrzymać się i odpocząć.
Wszystkim przebywającym w nasze okolicy, a nie posiadającym przy sobie jednośladu
proponujemy wypożyczalnię.
Rejsy statkiem
Rejs do Studzienicznej - przez jezioro Necko, jezioro Białe
oraz
jez.
Studzieniczne
połączone ze sobą Kanałem Augustowskim. W programie rejsu
jest śluzowanie w Przewięzi oraz 20-minutowy postój
w Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej.
Rejs w Dolinę Rospudy – przez jezioro Necko i jez. Rospuda.
Żegluga Augustowska oferuje również rejsy specjalne, nocne
oraz imprezy rozrywkowe. Na statkach odbywają się koncerty, przyjęcia okolicznościowe,
szkolenia, a nawet przyjęcia weselne. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu rejsów
oraz możliwości wynajęcia statku na stronie www.zeglugaaugustowska.pl.
Papież Jan Paweł II na pokładzie augustowskiej białej floty
9 czerwca 1999 roku na pokładzie statku Serwy podróżował gość niezwykły - Ojciec Święty
Papież Jan Paweł II. Papież odbył rejs z przystani przy Ośrodku Pacyfik do Studzienicznej.
Na tej trasie wytyczono Szlak Papieski, który do dziś przypomina o wizycie czcigodnego
gościa. Dla upamiętnienia wizyty Jana Pawła II postawiony został także pomnik w
Studzienicznej.

Rejsy statkiem Jaćwież
Od 2014 roku po jeziorach augustowskich pływa
stylizowany na jaćwieską łódź wojenną jednostka.
Podczas rejsu statkiem Jaćwież przez Dolinę Rospudy
możemy przenieść się w czasy, kiedy panowali
Jaćwingowie, poznać ich historię, ubiory, dowiedzieć się
jak żyli w tamtych czasach.

Golf
Golf jest sportem dla każdego, choć wymaga sprawności fizycznej oraz kondycji. Przejście
przez wszystkie dołki na polu zajmuje zwykle od 4 do 6 godzin,
W trakcie których cały czas przebywa się na świeżym powietrzu i wykonuje się umiarkowany
wysiłek fizyczny, polegający głównie na przespacerowaniu około 6-8 kilometrów wraz z
ważącą kilkanaście kilogramów torbą z kijami. Więcej informacji na temat możliwości
korzystania z pola golfowego udzielana jest pod numerem: 87 643 70 93, e-mail: klub@golfklub.pl
Wycieczki autokarowe
Augustów to świetna baza wypadowa do zwiedzania okolicznych atrakcji. Jednodniowe
wycieczki w najciekawsze zakątki Suwalszczyzny czy Szlakiem Tatarskim pozostaną na
długo w pamięci. Przygraniczne położenie zachęca również do zwiedzania sąsiedniej Litwy
czy Białorusi. W sezonie wakacyjnym największą popularnością cieszą się jednodniowe
wycieczki do Wilna i Trok (oddalone o 250 km od Augustowa).
Suwalszczyzna - programy wycieczek zakładają zwiedzanie m.in. sanktuarium w
Studzienicznej, Pokamedulski Zespół Klasztorny na Wigrach, Suwalskiego Parku
Krajobrazowego z najgłębszym jeziorem w Polsce – Hańcza, a także wiadukty w
Stańczykach.
Wilno i Troki - podczas jednodniowego zwiedzania stolicy Litwy zobaczyć można między
innymi: Ostrą Bramę z kaplicą Matki Boskiej Ostrobramskiej, Rynek Starowileński, Kościół
Św. Piotra i Pawła na Antokolu, Kościół Św. Anny, Cmentarz na Rossie, Cerkiew Św. Ducha,
Katedrę, Dom Adama Mickiewicza, Górę Trzech Krzyży. Programy wycieczek do Wilna
zakładają również zwiedzanie Zamku Wielkich Książąt Litewskich w Trokach.
Druskienniki - to urokliwe uzdrowisko na Litwie, usytuowane na brzegu Niemna i oddalone
100 km od Augustowa. Programy wycieczek autokarowych zakładają m.in. zwiedzanie Parku
Zdrojowego, Starówki oraz wycieczkę statkiem po Niemnie.
Grzybobranie
Puszcza Augustowska to wymarzony raj dla grzybiarzy. W
sosnowo-świerkowych lasach odnaleźć można wiele
jadalnych gatunków grzybów: borowiki, podgrzybki,
koźlarze, gąski, kurki, rydze, turki. Jeśli pogoda dopisze
już w maju można oczekiwać już pierwszych prawdziwków.
W czerwcu lub na początku lipca wybrać możemy się na
kurki. Masowy wysyp grzybów przypada na jesień. Wrzesień
i początek października jest tradycyjnym sezonem
grzybobrań.

Wędkarstwo
W Augustowie zarówno amatorzy, jak i zawodowcy w
uprawianiu wędkarstwa będą się czuć jak w raju. Połowić
można tu z brzegu lub łodzi, a sezon „na rybkę” trwa cały rok.
Zimą, gdy zamarzną jeziora, spróbować można wędkowania
podlodowego. W Puszczy Augustowskiej wędkować można
do woli: czyste jeziora i rzeki, cisza i spokój sprzyjają
swobodzie wędkarzy. Wszyscy, którzy zamierzają łowić ryby,
zgodnie z przepisami w Polsce, zobowiązani są do
posiadania karty wędkarskiej oraz wykupienia zezwolenia na
amatorski połów ryb wydanego przez gospodarza wody.
Sporty ekstremalne
Przy współpracy z Active Time proponujemy Państwu: paintball, speedball , strzelectwo,
łucznictwo, most linowy oraz pole minowe. Dla gości szczególnie lubiących rzeczywiste
wyzwania i realną akcję możemy zaproponować program AZYMUT 40. To spójny i
dynamiczny program skupiający wiele aktywności i wykorzystujący różnorodne narzędzia.
Rywalizujące zespoły są poddane presji czasu oraz przeciwnika. Przed nimi wiele ciekawych
zadań i konkurencji. Każdy ma szansę wykazania się swoimi wyjątkowymi umiejętnościami
lub zdolnościami.

Atrakcje dla dzieci
Plac zabaw i siłownia dla dorosłych
W najbliższej okolicy w pięknej scenerii jeziora Necko znajduje
się plac zabaw dla dzieci. Zabawa na świeżym powietrzu poprawi
dzieciom nastrój, a dorosłym pozwoli odpocząć bądź skorzystać z
położonej nieopodal siłowni. Jego położenie ułatwia obserwację
pociech.

Basen
Augustowskie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza do
korzystania z oferty kompleksu rekreacyjno-sportowego
dostępnego przez cały rok. W obrębie obiektu znajdują się: basen
sportowy, mały basen rekreacyjny głębokości) z urządzeniami do
hydromasażu, brodzik dla małych dzieci z parasolem wodnym i
małą zjeżdżalnią, zjeżdżalnia wodna o długości 96 m, dwie
wanny do hydromasażu (jacuzzi), sauny. Obiekt jest w pełni
przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kręgielnia
Kręgielnia wyposażona jest w cztery nowoczesne tory do gry w
kręgle, jak również inne ciekawe gry. Spróbować swoich sił
możemy między innymi grając w jedną z wielu tzw. gier
barowych, między innymi w Bilard, Darts, Piłkarzyki.
Park Linowy

Park linowy
Park linowy LEMUR to zróżnicowany system
przeszkód między drzewami. Innowacyjne
rozwiązania i możliwości pokonywania dystansu
od drzewa do drzewa to doskonały sprawdzian
umiejętności równowagi i koncentracji. Nowa
atrakcja dla turystów składa się z pięciu tras o
różnym stopniu trudności, na których umieszczone
zostały różnorodne przeszkody i ciekawe atrakcje.
Park linowy to świetna zabawa na wysokości wśród drzew. Jednak przed rozpoczęciem
zabawy i przed wejściem na wybraną trasę, każdy uczestnik musi przejść obowiązkowe
szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązującego w parku.
W trakcie pobytu można też wybrać się do Kina, z małymi dziećmi do klubu Kids Klub, do
Wesołego Miasteczka bądź na Gokardy .

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub
mailową. email: osrodek@marinaborki.pl, tel.: +48 885 023 632, +48 609 611 616
Mamy nadzieję, że nasze usługi spełnią Państwa oczekiwania.

